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Sammanfattning 

En allt mer globaliserad värld har lett till att internprissättningsfrågorna har blivit 

essentiella för internationella intressegemenskaper och skattemyndigheter. För staterna är 

det viktigt att internprissättningen är riktig för att försvara sin skattebas. Oriktig 

internprissättning kan även få digra konsekvenser för företagen. De löper dels risk för 

dubbelbeskattning, dels för att åläggas skattetillägg. Några av de svåraste tillgångarna att 

internprissätta är immateriella tillgångar. Uppsatsen behandlar två specifika immateriella 

tillgångar: patent och FoU. 

 OECD:s riktlinjer och kommentarer får användas som tolkningsunderlag för den 

svenska interna korrigeringsregeln. Därför görs, i uppsatsen, en jämförelse av 

korrigeringsregeln och artikel 9.1 i OECD:s modellavtal. De slutsatser som dras från 

jämförelsen är att skillnaderna är så pass små att de inte har någon påverkan på 

tillämpningen av korrigeringsregeln på patent och FoU. 

 För att tillämpa korrigeringsregeln är det nödvändigt att värdera tillgångarna som 

överförs. Uppsatsen presenterar internprissättningsmetoderna som rekommenderas av 

OECD, samt ytterligare några metoder som omnämns i doktrin och rättsfall. Därefter 

följer en diskussion om lämpligheten att värdera patent och FoU med respektive metod. 

Slutsatsen som dras är att det inte är en metod som är lämpligast i alla fall ens när 

transaktionerna är begränsade till att innehålla patent eller FoU. Även när transaktionen är 

begränsad till att innehålla dessa tillgångar, finns det olika faktorer som kan påverka vilken 

av metoderna som är lämpligast vid respektive transaktion. Bland annat påverkar faktorer 

som huruvida det rör sig om en överlåtelse eller en upplåtelse av tillgången. 

 Slutligen presenteras kort dokumentationskravet i 39 kap 15-16 §§ skatteförfarande-

lagen. Därefter diskuteras huruvida införandet av dokumentationskravet har inneburit 

någon förändring vad gäller bevisbördan och beviskravet vid en tvist angående oriktig 

internprissättning. Slutsatsen är att trots att det inte har funnits någon avsikt att ändra vare 

sig på bevisbördan eller på beviskravet vid införandet av dokumentationskravet har 

bevisbördan möjligen skiftats något mot företagaren i praktiken. Beviskravet har också 

möjligen lindrats något, eftersom det kan bli lättare för Skatteverket att visa att det finns 

sannolika skäl för att anta att en prisavvikelse har berott på intressegemenskap.  
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Abstract 

As the globalization progresses, the matters of transfer pricing have become essential to 

multinational enterprises and tax administrations. For states it is important that the 

transfer pricing is correct to defend their tax base. Incorrect transfer pricing can also have 

dire effect on the enterprises. They run the risk of both double taxation and tax penalties. 

Some of the most difficult assets to put a transfer price on are intangibles. The essay 

covers the transfer pricing of two specific assets: patents and R&D. 

The OECD guidelines and commentary to the model tax convention may be used to 

interpret the Swedish internal “correction rule”. Therefore a comparison between the 

correction rule and article 9.1 in the model tax convention is made within the essay. The 

conclusions drawn are that the differences are so small that they do not have any impact 

on the application of the correction rule on patents and R&D. 

When applying the correction rule it is necessary to evaluate the assets transferred. The 

essay presents the different transfer pricing methods recommended by OECD and some 

additional methods mentioned in Swedish doctrine and praxis. Thereafter follows a 

discussion of the suitability of each method for the purpose of evaluating patents and 

R&D. The conclusion is that it is not one method that is the most suitable in all cases. Not 

even when the transactions are restricted to contain patents and R&D. Even though the 

transaction is restricted to contain these assets, different factors may affect the suitability 

of certain transfer pricing methods. Such a factor is whether the transaction concerns a 

transfer or a lease of the assets. 

 Last the requirement of documentation in Swedish law is presented briefly. The 

presentation is followed by a discussion whether the requirement has meant a change 

regarding the burden of proof or the level of proof. The conclusion is that even though 

no change was intended regarding the burden of proof or the level of proof, some 

changes have taken place. Possibly the burden of proof has shifted slightly from the 

Swedish tax administration to the enterprise and the level of proof demanded of the tax 

administration has been slightly lifted.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Globaliseringen har lett till att allt fler företag ingår i multinationella koncerner eller andra 

intressegemenskaper. Det beror bland annat på avregleringen av de finansiella 

marknaderna och att de restriktioner för utländskt ägande som tidigare fanns har 

avskaffats, vilket i sin tur har lett till att allt fler äger tillgångar utanför hemlandet.1 

Lindencrona uttrycker det så att ”[v]alutaregleringen […] under sin existens [kan] sägas ha 

byggt upp en mur mellan den svenska kapitalmarknaden och omvärlden”.2 Utvecklingen 

av antalet multinationella företag i världen har kraftigt ökat framförallt under de senaste 

20 åren.3 I Sverige rör det sig om ungefär 22 000 företag som även har verksamhet i 

utlandet.4 En stor del, ca 60 % år 2008,5 av världshandeln är så kallad intra-trade, det vill 

säga handel mellan företag i intressegemenskap,6 vilket innebär att den inte är utsatt för 

samma marknadskrafter som handel mellan oberoende parter.7 

 När företag i en ekonomisk intressegemenskap är spridda över hela världen och 

handlar med varandra uppstår det vissa beskattningsproblem eftersom bolagen ska 

beskattas i respektive land. Varje land har sina egna skatteregler och skattesatser, vilket 

gör att gemensam och kreativ skatteplanering, i vart fall i teorin, kan minska den totala 

beskattningen för intressegemenskapen. Genom handel till över- och underpriser inom 

intressegemenskapen kan vinsterna flyttas från ett land till ett annat efter vad som är mest 

lönsamt.8 För att skydda mot att vinsterna förs ut ur Sverige på detta sätt finns 

korrigeringsregeln i 14 kap 19 § inkomstskattelagen (1999:1229). 

 Korrigeringsregeln, som bygger på en OECD-standard om användandet av armlängds-

principen9, återfunnen i artikel 9.1 i OECD:s Model Tax Convention on Income and on Capital 

                                              
1 Lindström och von Koch, Förslag till informations- och dokumentationsskyldighet för internprissättning, Svensk Skattetidning 
2003:5 s 363. 
2 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 36. 
3 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 17. 
4 Skatteverket, Internprissättning, (Hämtad 2011-11-21). 
5 Neighbour, Transfer pricing: Keeping it at arm’s length, (Hämtad 2011-12-28). 
6 Prop 2005/06:169 s 88. 
7 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 32 f samt 
OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 31. 
8 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 17. 
9 Se vidare i kapitel 3.2. 



2 
 

(i den följande framställningen modellavtalet), innebär kortfattat att bolagen kan 

upptaxeras om internprissättningen, det vill säga prissättningen mellan företagen i 

intressegemenskap, inte är marknadsmässig och därmed minskar det svenska bolagets 

vinst.10 För att förutse de skattemässiga konsekvenserna till följd av en transaktion, en 

eventuell upptaxering, är det även viktigt för företagen själva att internprissättningen blir 

korrekt redan från början. En felaktig internprissättning som innebär att företagets 

taxerbara inkomst höjs innebär alltid en risk för dubbelbeskattning, eftersom det inte 

finns någon garanti att inkomsten sänks i motsvarande mån i det andra företaget i den 

ekonomiska intressegemenskapen. Samma inkomst kan därför komma att bli beskattad i 

båda företagen.11 Det finns också en risk för att företaget som har satt ett, i Skatteverkets 

ögon, felaktiskt internpris påförs skattetillägg.12 Enligt 49 kap 4 § skatteförfarandelagen 

ska skattetillägg tas ut av den som på annat sätt än muntligen lämnar en oriktig uppgift, 

under vilket en felaktig internprissättning i vissa fall kan infalla.13  

 I årtionden har internprissättningen ansetts vara en av de viktigaste skattefrågorna för 

såväl företag som skattemyndigheter.14 Av företagen i Europa anser 33 % att 

internprissättning är deras viktigaste skattefråga.15 I Sverige är motsvarande siffra 

marginellt lägre, 31 %. När svenska företags internprissättning granskades 2010 

resulterade 37 % av dem i justeringar av inkomsten och 11 % resulterade i skattetillägg.16  

 Varken korrigeringsregeln eller artikel 9.1 i modellavtalet är dock helt problemfri, 

eftersom de innefattar ett värderingsmoment. Ferringdomen17 som avgjordes den 30 juni 

2011 i Kammarrätten i Göteborg, kan anses visa på att det är särskilt problematiskt att 

värdera immateriella tillgångar. Särskilt svårt blir det om dessa också är unika, eftersom 

det i det fallet saknas jämförbara transaktioner18. Den klassiska värderingsmetoden för 

                                              
10 Skatteverket, Internprissättning, (Hämtad 2011-11-21). 
11 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 2, s 620 samt OECD, 
OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 20. 
12  Allvin och Ekwall, Jämförbarhetsanalysen – kommentarer kring OECD:s förslag till omarbetade riktlinjer, Skattenytt 2010 s 
263 samt Jacobsen, Ökat antal revisioner avseende internprissättning, (Hämtad 2012-01-20). 
13 Skattetillägg kommer inte att behandlas närmare i uppsatsen. 
14 Jernkrok, Internprisättning och fasta driftställen, Svensk Skattetidning 2009:6-7 s 668. 
15 Ernst & Young, 2010 Global Transfer Pricing Survey – Addressing the challenges of globalization, s 7. 
16 Ernst & Young, 2010 Global Transfer Pricing Survey – Addressing the challenges of globalization¸s 46. 
17 Mål 6132-07 och mål 2627-09. Får inte blandas ihop med det mer kända målet C-53/00 som också kallas för 
Ferringdomen. 
18 Se vidare i kapitel 4. 
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internprissättning kallas för marknadsprismetoden19 och bygger just på att det finns 

sådana transaktioner.  

 Ferringdomen rörde ett beslut fattat av Skatteverket, som innebar att Ferring AB:s 

inkomst skulle höjas med 682 miljoner kronor, eftersom bolaget hade sålt immateriella 

tillgångar till ett annat bolag i samma koncern till vad Skatteverket menade var underpris. 

Ferring överklagade beslutet vid Länsrätten i Skåne och fick rätt i sin överklagan. Den 

domen överklagades i sin tur av Skatteverket till Kammarätten i Göteborg, som dömde till 

Skatteverkets fördel. I fallet presenterades fyra olika värderingar som alla hade fått mer 

eller mindre olika resultat. Bakom värderingarna stod bland annat välrenommerade 

företag som PwC, Deloitte och KPMG.20 Det är vid just värderingen som det ofta tycks 

bli problematiskt: Hur ska en värdering till armlängdspris se ut om det inte finns några 

jämförbara transaktioner? 

1.2 Problemformulering 

 Hur tillämpas korrigeringsregeln i 14 kap 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) på 

gränsöverskridande handel med forskning och utveckling (FoU) och patent mellan 

bolag tillhörande samma ekonomiska intressegemenskap? 

 Vilka metoder kan användas för att värdera forskning och utveckling (FoU) och 

patent i enlighet med armlängdsprincipen? 

 Kan dokumentationskravet i 39 kap 15-16 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) 

innebära en förflyttning av bevisbördan eller en skillnad för beviskravet vid en tvist 

mellan Skatteverket och ett företag? 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att identifiera vissa problem som kan uppkomma vid tillämpningen av 

korrigeringsregeln på handel med immateriella tillgångar, samt att utreda korrigerings-

regelns innebörd vid värdering av två specifika immateriella tillgångar: forskning och 

utveckling (i den följande framställningen FoU) och patent. Syftet är vidare att beskriva 

vilka metoder som kan användas vid sådan värdering och att ta ställning till vilken metod 

som tycks ge det mest rättvisande resultatet. Slutligen ämnar uppsatsen också besvara 

                                              
19 Se vidare i kapitel 5.1.1. 
20 Mål 6132-07 och mål 2627-09. 
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huruvida dokumentationskravet innebär en skillnad för beviskravet eller bevisbördan för 

parterna vid en eventuell tvist. 

1.4 Metod och källkritik 

För att besvara valda problem har en rättsdogmatisk metod använts. Hänsyn har därför 

tagits till lagar, förarbeten, praxis och doktrin. Där det har funnits lämpligt har även 

Skatteverkets meddelanden och uttalanden tagits upp. Det är viktigt att notera att dessa på 

intet sätt är bindande rätt. De är inte ens bindande för Skatteverket självt i deras 

handlande. Emellertid kan de vara intressanta att ta upp eftersom Skatteverket är den som 

företräder staten vid en eventuell skattetvist och dess syn på internprissättning möjligen 

kan vara av vägledning för tolkningen. 

 Vidare har OECD:s modellavtal med tillhörande kommentarer och riktlinjer använts. I 

anslutning till dessa är det viktigt att uppmärksamma att dessa inte är del i den 

traditionella rättskälleläran, utan att dess värde kommer någon annanstans ifrån. Om 

modellavtalet har följande uttalats av Regeringsrätten i RÅ 1996 ref 84: 

 

”[I]nom området för internationell beskattning [bör] särskild betydelse ofta tillmätas OECD:s modellavtal 

och de kommentarer till avtalet som utarbetats inom organisationen.” 

 

Anledningen till att det ofta är lämpligt att tillmäta modellavtalet betydelse vid 

internationell beskattning är troligen på grund av att många av Sveriges dubbel-

beskattningsavtal är grundade på det.21 Till avtalet finns tillhörande kommentarer.22 

OECD självt har uttalat att kommentarerna till modellavtalet inte är bindande för 

staterna, men att de kan vara av stor hjälp vid tolkning av dubbelbeskattningsavtal som 

bygger på modellavtalet.23 För internprissättningsfrågor har OECD även utgett riktlinjer.24 

I Sverige nämner såväl förarbeten25 som praxis lämpligheten i att använda kommentarerna 

och riktlinjerna vid tolkning av svensk rätt.26 Regeringsrätten har bland annat uttalat 

följande i RÅ 1991 ref 107: 

                                              
21 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 2, s 623 samt SKV M 
2007:25 s 2. 
22 Se OECD, Model Tax Convention on Income and Capital – Condensed version 2010, s 45-423. 
23 OECD, Model Tax Convention on Income and Capital – Condensed version 2010, s 14. 
24 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. 
25 Se till exempel prop 1996/97:39 – Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada 45-46. 
26 För kort information om modellavtalets jämte kommentarernas genomslag i övriga Norden hänvisar jag till 
Dahlberg, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal?, s 149. 
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”[D]e riktlinjer som läggs fram i OECD-rapporten [är] visserligen inte […] bindande för de svenska 

skattemyndigheterna men […] rapporten, som inte står i strid med 43 § 1 mom KL [en äldre bestämmelse 

som i princip motsvarar 14 kap 19 § IL]27, ger en god och välbalanserad belysning av den problematik som 

det här gäller. De i rapporten förekommande uttalandena kan således i relevanta delar tjäna till ledning vid 

tillämpning av nyssnämnda stadgande.” 
 

Det råder delade meningar om varför modellavtalets kommentarer får användas som 

tolkningsunderlag, men att de är viktiga för svensk rätt är doktrinen i vart fall enig om.28 

När modellavtalet används som grund för dubbelbeskattningsavtal förklaras detta i 

förarbetena till den lag som inför avtalet i svensk rätt och avvikelser från modellavtalet 

kommenteras.29 Rättspraxis beaktar både kommentarerna till modellavtalet och 

kommentarerna avseende eventuella avvikelser från modellavtalet. Genom att använda 

termer från OECD:s modellavtal anses det även som att avtalsparterna därigenom har 

avsett att termerna ska ha samma innebörd som de har enligt tillhörande kommentarer till 

modellavtalet.30   

 Även vissa kommentarer som har ändrats efter att dubbelbeskattningsavtalet slöts kan 

beaktas vid tolkning av dubbelbeskattningsavtal.31 Modellavtalet och dess tillhörande 

kommentarer har dock inte ”tillräcklig konstitutionell legitimitet, och som regel inte heller 

en tillräcklig folkrättslig legitimitet” för att ensamt underbygga en viss tolkning av ett 

dubbelbeskattningsavtal.32 

  Det är möjligt för länder att reservera sig från delar av kommentarerna. I sådana fall är 

det inte möjligt att använda dem för tolkning, eftersom landet har beslutat att det inte 

ställer sig bakom innehållet. Det är dock viktigt att observera när reservationen mot 

kommentarerna gjordes. Reservationer som har gjorts efter att ett dubbelbeskattningsavtal 

                                              
27 Prop 1999/00:2 Del 2 s 183. 
28 Boström och Tyllström, Tolkning av skatteavtal, Skattenytt 1994 s 655, se Nelson, Utflyttning av aktiebolag: en analys i 
ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten, s 58 ff samt Dahlberg, Vilket rättskällevärde har kommentaren till 
OECD:s modellavtal?. 
29 Boström och Tyllström, Tolkning av skatteavtal, Skattenytt 1994 s 665. Se till exempel prop 2010/11:10 – Ändring i 
dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg. 
30 Nelson, Utflyttning av aktiebolag: en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten¸s 58 f. 
31 OECD har indelat ändringarna i tre kategorier beroende på vilken typ av ändringar som har gjorts, en indelning 
som Dahlberg ansluter sig till. Ändringar som enbart avser ett förtydligande av vad som redan fanns skrivet i 
kommentarerna får användas som grund för tolkning av avtalet. Ändringar som innebär ett tillägg till 
kommentarerna, utan att artikelns innehåll har ändrats, bör beaktas, men inte användas som grund vid tolkningen. 
Slutligen får ändringar i kommentarerna som kommer av att artikelns innehåll har ändrats inte användas. OECD, 
Model Tax Convention on Income and Capital – Condensed version 2010¸s 15 f samt Dahlberg, Vilket rättskällevärde har 
kommentaren till OECD:s modellavtal?, s 145 ff. 
32 Dahlberg, Internationell beskattning, s 162. 
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slutits är inte gällande mot den andra avtalsslutande parten.33 Vad gäller artikel 9.1 i 

modellavtalet har Sverige emellertid inte gjort någon sådan reservation.34  

 För att utreda vilka metoder som finns har huvudsakligen doktrin och OECD:s 

riktlinjer använts. Studier och rättspraxis har använts för att belysa vilka metoder som 

faktiskt används för internprissättning av företagen. 

 Inte bara praxis från högsta instans, utan även praxis från lägre instanser har använts 

för att underbygga vissa fakta, som vilka metoder företagen använder vid 

internprissättning. Praxis på området är mycket begränsad vilket är anledningen till att inte 

fler rättsfall används för att underbygga vissa argument. Något som annars hade varit 

önskvärt. 

1.5 Avgränsningar 

Eftersom uppsatsen är en juridisk masteruppsats har fokus av naturliga skäl legat på de 

juridiska aspekterna av problemen. Företagsekonomiska aspekter har inte behandlats mer 

än mycket översiktligt. Det innebär att metoderna har diskuterats utifrån hur ett 

acceptabelt armlängdspris kan nås, inte utifrån vilken metod som är lämpligast att 

använda med hänsyn till effektivisering av verksamheten etcetera.  

 På grund av såväl språklig begränsning som tidsbegränsning har det inte gjorts någon 

komparativ studie med utländsk rätt. Inte heller har det tagits upp hur dokumentationen 

ska vara utformad i samband med diskussionen om dokumentationens påverkan av 

bevisningen. Inom ramen för uppsatsens ämne har det bara förutsatts att det antingen 

finns dokumentation eller att sådan saknas. Finns dokumentation är den antingen 

upprättad enligt uppsatta regler eller inte. Anledningen till detta är att reglerna om 

dokumentationens utformning egentligen inte har någon större relevans för besvarandet 

av uppsatsens problemformulering. Det viktiga är om det finns dokumentation och om 

den i så fall är i enlighet med uppsatta regler.35 

                                              
33 Dahlberg, Vilket rättskällevärde har kommentaren till OECD:s modellavtal?, s 147. 
34 Länder som har gjort reservationer mot något av innehållet är Tjeckien, Tyskland, Italien, Australien och 
Slovenien. OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital – Condensed Version 2010, s 184 f. 
35 För information om hur dokumentationen ska se ut hänvisas läsaren istället till SKVFS 2007:1 och SKV M 
2007:25. 
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1.6 Disposition 

Kapitel 2 inleds med en beskrivning av de immateriella tillgångarna patent och FoU för 

läsarens förståelse av varför dessa är värdefulla och svåra att sätta ett riktigt internpris på. 

Därefter följer en beskrivning av regleringen på internprissättningsområdet i kapitel 3. I 

uppsatsen presenteras såväl armlängdsprincipen så som den ser ut i intern svensk rätt, det 

vill säga korrigeringsregeln, som hur den ser ut i artikel 9.1 i modellavtalet. Kapitel 3 

avslutas med en redogörelse för reglernas inbördes relation och en jämförelse av dem, 

varpå några slutsatser dragits huruvida skillnader mellan reglerna på något sätt kan 

påverka internprissättningen av patent och FoU. 

 Kapitel 4 tar upp vilka transaktioner som är jämförbara enligt OECD:s riktlinjer, som 

en inledning på det kommande kapitlet om internprissättningsmetoderna som är 

rekommenderade av OECD. Kapitel 5 redogör för de metoder som rekommenderas av 

OECD och kapitel 6 för några av de övriga metoder som finns tillgängliga som inte är 

upptagna i riktlinjerna. Efter den allmänna genomgången av internprissättningsmetoderna 

diskuteras lämpligheten att använda respektive metod för att värdera patent och FoU i 

kapitel 7. Kapitlet avslutas med några sammanfattade slutsatser om vilka av metoderna 

som förefaller lämpliga för värdering av patent och FoU. 

 Kapitel 8 inleds med en kort beskrivning av dokumentationskravet och följs av en 

diskussion huruvida dokumentationskravet har påverkat bevisbördan eller beviskravet. 

Kapitlet avslutas med några slutsatser. 
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2 De immateriella tillgångarna patent och FoU 

2.1 Allmänt om immateriella tillgångar 

Det finns ingen definition av vad immateriella tillgångar36 är i inkomstskattelagen, inte 

heller finns det någon enhetlig uppfattning världen över.37 I Sverige skyddas immateriella 

tillgångar genom immaterialrätten. Det vill säga regler som ger skydd mot att andra än 

innehavaren av rätten till en viss immateriell tillgång reproducerar eller på annat obehörigt 

sätt utnyttjar tillgången. Gemensamt för dem är att de är någon form av ”intellektuell[…] 

prestation[…] [eller ett] kännetecken”.38 En immateriell tillgång är därför något som är 

skapat av människan och inte enbart något som är vetenskapligt upptäckt.39 Den som till 

exempel upptäcker en ny art av insekter kan inte få ensamrätt till denna.40 Gemensamt för 

immateriella tillgångar är också att de saknar fysik form,41 vilket namnet tyder på. En 

annan sak är att den kan förvaras på eller i något av fysisk form.42  Patent och FoU är 

exempel på immateriella tillgångar, se nedan.  

2.2 Patent och FoU 

Av 4 kap 2 § 1 st årsredovisningslagen (1995:1554) följer att utgifter för FoU och patent 

får tas upp som immateriella anläggningstillgångar i redovisningen. Detta får skatterättlig 

verkan genom att 14 kap 2 § 2 st inkomstskattelagen hänvisar till att god redovisningssed 

ska användas vid beräkningen av resultatet – och att följa årsredovisningslagen bör  

  

                                              
36 Med tillgångar i uppsatsen avses egentligen såväl resurser som tillgångar, se vidare i fotnot 43. 
37 Det är också här en del av problematiken med att internprissätta immateriella tillgångar ligger, att det kan vara svårt 
att veta vad som är en immateriell tillgång. 
38 Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, (2007), s 1. 
39 Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, (2011), s 1. 
40 Patent kan inte meddelas, enligt 1 a § patentlagen. Inte heller kan det förekomma upphovsrätt, eftersom 
upptäckandet av en ny art på inget sätt kan anses falla in under 1 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk. Det är också tydligt att upptäckandet inte skulle kunna ges mönsterskydd, enligt 1 a § 
mönsterskyddslagen (1970:485). Inte heller av någon av de andra ensamätterna skulle upptäckten kunna skyddas. Se 
även Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, (2011), s 1. 
41 RR 15 s 3. 
42 När immateriella tillgångar förvaras på eller är del av en materiell tillgång kan det uppstå gränsdragningsproblem 
angående om tillgången ska klassas om en materiell eller en immateriell tillgång. Förenklat kan sägas att det 
avgörande är vilken av tillgångens delar som dominerar över den andra. RR 15 s 8. 



9 
 

rimligen vara i enlighet med god redovisningssed.43 Även enligt OECD:s riktlinjer klassas 

patent och FoU som immateriella tillgångar.44 

 FoU kan antingen ha upparbetats i företaget eller så har det köpts från en annan part. 

Detsamma gäller för patent; antingen har patentet kommit från forskning eller en idé 

inom företaget som sedan har patenterats, eller så har det köpts från en annan part. 

2.2.1 Vad är patent och FoU? 

Patent är ett immaterialrättsligt skydd för tekniska lösningar och uppfinningar, som ger 

ensamrätt till patentinnehavaren, 1 § 1 st patentlagen (1967:837), för den tiden patentet 

löper.45 Därefter är det fritt för alla att använda kunskapen som skyddats av patentet.  

 Patent och FoU är nära anknutna till varandra, eftersom FoU ofta har till syfte att leda 

fram till en produkt eller metod med tillhörande patent för att på det sättet skydda mot att 

konkurrenter använder sig av kunskapen som företaget har skapat.46 Det ligger ofta 

omfattande FoU bakom ett patent och genom ensamrätten är det möjligt för företaget att 

få igen vad det har investerat i utvecklingsfasen.47 Utan möjligheten till ensamrätt är det 

osannolikt att företag hade varit lika benägna att investera i att utveckla speciella 

produkter och särskilja sin verksamhet.48 Det skulle i många fall då vara lukrativare att 

kopiera andra företags redan lönsamma produkter och sedan sälja till ett lägre 

konkurrenskraftigt pris. Något som skulle vara möjligt eftersom det kopierande företaget 

inte har haft några kostnader för utvecklingen av produkten.49 Innan FoU:n har lett fram  

  

                                              
43 Notera att årsredovisningslagen är en ramlag, vilken kompletteras med annan normgivning. Beroende på vilka 
ytterligare rekommendationer som ett företag är skyldig att upprätta sin redovisning efter, kan det följa att en 
immateriell resurs inte får tas upp som en tillgång. Inom ramen för uppsatsen är det viktigaste emellertid att patent 
och FoU i vissa fall kan redovisas som immateriella tillgångar, eftersom det stödjer att tillgångarna skulle vara av 
immateriell karaktär. Huruvida de sen redovisningsmässigt är immateriella resurser eller tillgångar är av mindre vikt. 
Det förutsätter att det är möjligt att överföra tillgången/resursen så att internprissättningsfrågan blir aktuell.  
44 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 191 f. FoU borde 
kunna ses som en sammanställning av information (know-how) som ingen annan innehar och som skyddas genom att 

vara en företagshemlighet (trade secret). 
45 Som regel kan ett patent löpa i 20 år, 40 § patentlagen. För vissa tillgångar är det dock möjligt att få tilläggsskydd, 
105 §. 
46 Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, (2011), s 146 f. 
47 PRV och Vinnova, Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar – Kartläggning och analys, s 61, 
(Hämtad 2011-12-05), Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, (2011), s 146 f 
samt OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 194. 
48 Jmf Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, (2011), s 1. 
49 Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, (2007), s 126. 
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till ett patent, eller om den aldrig ska leda fram till ett patent, eller om den inte kan 

patenteras, skyddas den vanligen genom att vara en företagshemlighet.50 

2.2.2 När en företagshemlighet kan vara säkrare än ett patent 

Det kan finnas situationer där det är fördelaktigare att aldrig låta FoU:n utmynna i ett 

patent, även om det skulle vara möjligt att patentera uppfinningen, eftersom patentet 

innebär ett krav på offentliggörande av kunskapen, 22 § patentlagen. Ett exempel på när 

det skulle kunna vara fördelaktigare att inte ta patent, är för vissa typer av algoritmer som 

är implementerade i programmeringskod som eventuellt kan skyddas bättre genom att 

vara företagshemligheter. Det beror på att det kan vara mycket svårt för en konkurrent att 

förstår hur algoritmen ser ut genom att studera den färdiga produkten. Därför har 

algoritmen redan ett skydd mot att bli kopierad. Det kan även vara svårt för ett företag 

som har patent på en viss algoritm att få reda på att konkurrenter har använt den 

patenterade algoritmen genom att studera deras färdiga produkter. Därför kan det vara 

svårt för företaget som har patentet att försvara sig mot intrång.  På grund av detta kan 

det vara fördelaktigare att inte ta patent utan låta algoritmen skyddas genom att 

hemlighålla den.51  

 Det finns även situationer när det kan vara lämpligt att fördröja patentansökningen och 

behålla kunskapen som FoU så länge som möjligt. Detta kan bland annat vara fallet vid 

läkemedelsutveckling, eftersom utvecklingen och testningen av produkten tar mycket tid i 

anspråk. Det finns annars en risk för att patentet löper ut innan, eller kort efter, 

produkten nått marknaden. Ett läkemedelsföretag som har utvecklat en ny produkt har 

lagt ner stora kostnader för FoU, framförallt för genomförandet av nödvändiga kliniska 

studier inför lanseringen av läkemedlet. När patentet löper ut börjar andra företag sälja 

generiska  

  

                                              
50 Med företagshemlighet avses ”information om affärs- eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse som 
näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende”, enligt 
1 § lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Ett företag som har FoU skulle sannolikt skadas i konkurrens-
hänseende om dess konkurrenter fick vetskap om FoU:n och därför hemlighålls den oftast. 
51 Reflektioner efter samtal med en utvecklare på Autoliv Electronics. 
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läkemedel52 till ett lägre pris53, vilket är möjligt eftersom företagen inte har behövt 

upprepa alla de kliniska studier som originaltillverkaren utfört. Företaget som har 

utvecklat läkemedlet har behov av att täcka de kostnader som det haft i samband med 

utvecklingen, vilket gör att det inte kan konkurrera prismässigt och det finns därför en 

risk för att företaget aldrig får tillbaka vad som har investerats i projektet. En fördröjning 

av patentansökan kan i sådant fall förlänga tiden som produkten är skyddad av ett patent 

när den väl har nått marknaden. Det i sin tur kan skjuta upp när de generiska läkemedlen 

når marknaden.54 

2.2.3 Varför är patent eller FoU värdefulla? 

Patent och FoU får ett ekonomsikt värde främst på grund av sin unikhet. Genom att 

ingen annan får använda vad som är skyddat av patentet eller känner till FoU:n kan 

företaget som innehar patentet eller FoU:n tjäna pengar på att sälja eller låna ut, licensera, 

rättigheterna.55 Företaget som innehar patentet kan också begränsa konkurrensen på 

marknaden med den egna produkten, eftersom denna kommer att vara den enda med just 

de egenskaperna. Därigenom är det möjligt att ta ett högre pris för produkten eller 

tjänsten. Det är också möjligt att tillfälligt, så länge som patentet löper, begrava kunskap 

genom att köpa upp patent till produkter eller tjänster som annars hade konkurrerat med 

den egna produkten eller tjänsten. Genom att inte producera eller tillhandahålla 

produkten eller tjänsten som företaget har ensamrätt till, hindras konkurrensen med 

företagets andra produkter eller tjänster. 

                                              
52 Läkemedel med samma aktiva substans, som säljs av en annan tillverkare under ett annat namn. Ett exempel på 
sådana läkemedel är Ipren, som tillverkas av McNeil, och Ibumetin, som tillverkas av Nycomed. Båda läkemedlen 
innehåller den aktiva substansen ibuprofen. Inget av dessa tillverkare hade ursprungligen patent på läkemedlet, utan 
båda är generiska läkemedel som har lanserats senare. Fass, Ipren, (Hämtad 2012-03-14) samt Fass, Ibumetin, (Hämtad 
2012-03-14). Ett exempel på ett orginalläkemedel som har fått konkurrens av generiska läkemedel är AstraZenecas 
Losec. När AstraZenecas patent löpte ut lanserade bland annat Ratiopharm (Teva) det generiska läkemedlet 
Omeprazol ratiopharm. Båda läkemedlen innehåller den aktiva substansen omeprazol. Fass, Losec, (Hämtad 2012-03-
15), Fass, Omeprazol ratiopharm, (Hämtad 2012-03-15) samt Karlberg, Astra Zeneca försöker stoppa Losec-kopiorna, Ny 
Teknik 18/2 2003. 
53 Ett exempel är att Losec kostar 99,50 kr/14 st 20 mg blister, medan Omeprazol ratiopharm (Teva) kostar 93 kr/28 
st 20 mg blister. En jämförelse av priset på Losec och Omeprazol ratiopharm (Teva) visar att det skiljer cirka 3,8 kr 
per tablett. Läkemedlen säljs dock inte i samma förpackningsstorlekar, vilket kan påverka priset något. Det är 
emellertid tydligt att Losec, som är orginalläkemedlet, är det dyrare alternativet av de två. Apotekets webbshop, 
Omeprazol, (Hämtad 2012-03-15).   
54 Reflektioner efter samtal med en kemist på läkemedelsföretaget Ferring Pharmaceuticals. 
55 PRV och Vinnova, Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar – Kartläggning och analys, s 61, 
(Hämtad 2011-12-06). 



12 
 

2.2.4 Varför patent är viktigt för handel 

Utan ett patent skulle det vara svårt att handla med kunskap, eftersom ingen skulle vilja 

betala för något som alla redan får använda. Skulle kunskapen enbart vara skyddad genom 

att vara en företagshemlighet, skulle det kunna vara svårt för säljaren att genomföra en 

affär, eftersom det skulle innebära en risk för att den potentiella köparen väljer att 

använda kunskapen utan att sluta avtal med säljaren.56 Berättar säljaren inte tillräckligt 

mycket om tillgången är den svår att sälja eftersom ingen annan än säljaren skulle veta vad 

den är värd. Med ett patent hamnar säljaren därför i ett bättre förhandlingsläge, eftersom 

det gör att denne utan större risk kan berätta om sin uppfinning.57 

2.2.5 Överföringsform av patent och FoU – överlåtelse eller upplåtelse?  

Det finns flera sätt att göra patent och FoU som ett företag innehar tillgängligt för de 

andra företagen i en intressegemenskap. En av möjligheterna är att göra en överlåtelse, vid 

vilken motparten övertar äganderätten till tillgången. Om det inte är fråga om en 

överlåtelse av tillgången finns det huvudsakligen tre sätt att göra tillgångarna 

(rättigheterna) tillgängliga på. Dessa är att antingen låta de andra företagen lämna bidrag 

till forskningen mot att dessa får tillgång till resultaten, eller genom att forskningen 

bedrivs på uppdrag av ett närstående bolag till vilket resultatet övergår, eller genom att 

företaget tar betalt för att det andra företaget använder kunskapen.58  

 När det gäller överföringar av patent och FoU är det viktigt att tänka på att 

bedömningen av marknadsmässigheten inte enbart görs på priset och villkoren. För att en 

transaktion ska kunna vara marknadsmässig måste även köparen vid avtalstidpunkten ha 

trott sig ha nytta av tillgången. Detta gäller särskilt vid licensering av tillgångarna, eftersom 

ägandeföretaget i det fallet inte förlorar rätten till tillgången och det annars skulle kunna 

vara ett sätt att försöka överföra inkomster till ett annat företag.59 

2.2.6 Några ord om patent och FoU i paketavtal 

Det är ibland möjligt att en transaktion inte enbart innehåller en tillgång, utan flera 

tillsammans vilka har tillsatts ett gemensamt pris. Vid en transaktion som innehåller patent 

och FoU, eller andra tillgångar för den delen, är det ibland möjligt att värdera flera 

                                              
56 Praktiskt löses detta oftast med avtal mellan parterna redan i ett mycket tidigt stadium angående bland annat 
sekretess för att skydda sig. 
57 Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, (2011), s 147. 
58 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 355. 
59 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 355. 
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tillgångar tillsammans i så kallade paketavtal, som aggregerade transaktioner. I andra fall är 

det nödvändigt att bryta ut varje tillgång i ett paketavtal och värdera den för sig.60  

 För att det ska vara tillåtet att värdera tillgångarna tillsammans måste de vara av likartad 

typ, vilket bedöms genom en sammanvägning av tillgångens karaktärsdrag, en 

funktionsanalys, avtalsvillkoren med vilka överföringen av tillgångarna ska ske, 

ekonomiska omständigheter samt affärsstrategier. Vid sammanvägningen ska de faktorer 

som är viktigast för transaktionen för handen får störst tyngd.61 Notera att faktorerna som 

avgör om tillgångarna får värderas som aggregerade tillgångar är de samma som ska 

beaktas vid en jämförbarhetsanalys62. Uppfylls inte kraven på likhet mellan tillgångarna får 

dessa inte värderas tillsammans. Det finns dock undantag för det fall att det är lämpligast 

att beskriva tillgångarna tillsammans på grund av att det finns ett starkt samband mellan 

dem, eller för att transaktionerna sker med en viss omfattning.63 

  

                                              
60 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 197.  
61 SKV M 2007:25, s 13 f. 
62 Se vidare i kapitel 4. 
63 SKV M 2007:25, s 13 f. 
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3 Reglering av internprissättning 

3.1 Internpris 

Ett internpris är det pris som tillsätts en vara eller tjänst vid handel mellan företag i 

ekonomisk intressegemenskap.64 Eftersom företagen inte konkurrerar med varandra utan 

snarare har ett intresse av att det ska gå så bra som möjligt för intressegemenskapen som 

helhet kan ett internpris skilja sig från vad som skulle vara marknadspriset för samma vara 

eller tjänst.65  

 Det kan finnas flera anledningar till varför en transaktion tillsätts ett visst internpris. 

Faktorer så som att minska intressegemenskapens totala beskattning kan vara en av dessa, 

men är långt ifrån den enda. Andra faktorer är tullar, pris- och valutaregleringar samt 

aktiebolagsrättsliga bestämmelser.66 Syftet med internprissättning varierar således, men att 

på ett eller annat sätt maximera intressegemenskapens vinst tycks ända vara en av de 

viktigaste anledningarna. Vinstmaximering behöver dock inte innebära att intern-

prissättningen primärt används för att skatteplanera, utan kan också innebära att 

internprissättningen används som ett medel för att på ett effektivt sätt kontrollera och 

styra intressegemenskapen.67 Det kan följaktligen även finnas rent företagsekonomiska 

aspekter som spelar in. 

 Även i fall där företagen faktiskt eftersträvar att sätta ett marknadsmässigt pris på 

transaktionen är det möjligt att det blir fel, eftersom det kan vara svårt att fastställa ett 

sådant pris när inte samma marknadskrafter verkar på transaktionen. Oavsett vilket det 

bakomliggande syftet med att internprissättningen ser ut som den gör, är det möjligt att en 

felaktig prissättning får skatterättsliga konsekvenser.68 Som redan nämnts i det inledande 

kapitlet finns korrigeringsregeln för att komma till rätta med problemet i Sverige och 

internationellt finns artikel 9.1 i modellavtalet. Båda reglerna är uttryck för armlängds-

principen. 

                                              
64 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 25. 
65 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 33. 
66 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s 90. För ytterligare läsning om vilka syften som internprissättningen kan tjäna 
hänvisas läsaren till Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, 
s 38-45. 
67 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 49. 
68 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 31 samt Wiman, 
Beskattning av företagsgrupper, s 90. 
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3.2 Armlängdsprincipen 

Armlängdsprincipen innebär att sådana villkor som skulle tillämpats sinsemellan 

oberoende företag under jämförbara omständigheter också ska tillämpas sinsemellan 

företag i intressegemenskap vid gränsöverskridande handel.69 Ett pris som sätts utifrån 

armlängdsprincipen kallas för ett armlängdspris.70 När två av varandra oberoende företag 

handlar med varandra bestäms villkoren av rådande marknadskrafter, vilket också innebär 

att priset blir marknadsmässigt.71 Det innebär att ett armlängdspris i princip är detsamma 

som ett marknadspris. 

 En transaktion mellan oberoende företag kallas för en okontrollerad transaktion, 

medan en transaktion mellan företag i intressegemenskap kallas för en kontrollerad 

transaktion.72 Genom att ur skattemässig synpunkt jämställa företag i intressegemenskap 

med oberoende företag främjar tillämpningen av armlängdsprincipen internationell handel 

och investering.73 

3.2.1 Svårigheter 

Armlängdsprincipen kan tyckas vara tydlig nog i sitt utförande, men trots detta är den ofta 

mer svårtillämpad i verkligheten än vad den kan verka vid första anblick. För vissa typer 

av varor och tjänster är det sällan problematiskt att fastställa ett armlängdspris eftersom 

det finns gott om jämförelsetransaktioner74. I andra fall, så som med immateriella 

tillgångar, kan det vara betydligt svårare att fastställa ett armlängdspris. Det beror bland 

annat på att det inte finns någon öppen marknad för handel med dessa tillgångar i samma 

utsträckning som för andra tillgångar. Dessutom saknas det ofta vetskap om vilka intäkter 

den immateriella tillgången kommer att generera i framtiden.75 Även andra faktorer än 

varan eller tjänstens beskaffenhet kan påverka hur enkelt det är att fastställa ett 

armlängdspris. Företag i en ekonomisk intressegemenskap kan ingå affärer som av 

varandra oberoende företag sannolikt aldrig skulle göra. Det är i sådana situationer inte 

möjligt, eller i vart fall betydligt svårare, att fastställa villkoren efter hur de skulle ha sett ut 

                                              
69 Prop 2005/06:169 s 88, SKV M 2007:25 s 1 f, OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises 
and Tax Administrations 2010, s 33 samt Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i 
multinationella koncerner, s 16. 
70 SKV M 2007:25, s 2. 
71 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 30 ff. 
72 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Mutlinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 30 och 25. 
73 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 34. 
74 Se vidare om jämförbarheten i kapitel 4. 
75 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 365. 
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under påverkan av rådande marknadskrafter.76 Sådan problematik kan till viss del lösas 

genom valet av värderingsmetod.77 

3.2.1.1 Tillämpning trots svårigheterna 

Armlängdsprincipen är ändock funktionell på det sätt att den oftast leder fram till ett pris 

inom ett intervall som är acceptabelt för Skatteverket, och motsvarande skatte-

myndigheter i andra länder.78 Internprissättning är inte någon exakt vetenskap där det 

enbart finns ett pris som är det riktiga, utan principiellt är alla värden i det intervall som 

nås genom tillämpning av armlängdsprincipen lika tillförlitliga.79 Armlängdsprincipen har 

dels blivit kritiserad för att den inte tar hänsyn till effektivitetsvinster inom ekonomiska 

intressegemenskaper, dels för de problem som uppkommer vid just värdering av 

immateriella tillgångar.80 Det föreslås då och då andra principer för att bestämma 

internprissättningen, men armlängdsprincipen är för närvarande det enda realistiska 

alternativet som existerar.81  

3.3 Korrigeringsregeln 

3.3.1 Bakgrund 

Den nuvarande korrigeringsregeln i 14 kap 19 § inkomstskattelagen är inte den första 

bestämmelsen i svensk rätt som har syftet att komma till rätta med felaktig intern-

prissättning. Frågan uppmärksammades av Sveriges riksdag redan år 1916, som begärde 

en utredning om beskattningen av utlänningar. Året därpå hade utredningen utmynnat i 

en promemoria och ett författningsförslag. Som lösning på problemet med vinst-

överflyttningar från Sverige föreslogs att det svenska företaget skulle kunna upptaxeras 

om internprissättningen vid en kontrollerad transaktion skiljde sig från en motsvarande 

okontrollerad transaktion. Redan år 1917 förespråkades sålunda armlängdsprincipen för 

                                              
76 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 34 och 195 f. 
77 Se till exempel under kapitel 5.2.1. 
78 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 36 samt Allvin 
och Ekwall, Jämförbarhetsanalysen – kommentarer kring OECD:s förslag till omarbetade riktlinjer, Skattenytt 2010 s 270. 
79 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 133, von Koch, 
OECDs nya riktlinjer för internprissättning, Skattenytt 1996 s 266 ff samt Allvin och Ekwall, Jämförbarhetsanalysen – 
kommentarer kring OECD:s förslag till omarbetade riktlinjer, Skattenytt 2010 s 264 och 270. 
80 Prop 2009/10:17 s 20. 
81 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 36. 
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prissättning inom en intressegemenskap.82 Elva år senare infördes den första korrigerings-

regeln i 43 § kommunalskattelagen (1928:370). 

 Den ursprungliga korrigeringsregeln har sedan varit föremål för upprepade revisioner 

genom åren innan den fick den lydelsen som den har idag.83 Genom lag (1999:1230) om 

ikraftträdande av inkomstskattelagen upphävdes kommunalskattelagen, 1 kap 2 § 1 st 1 p, 

och korrigeringsregeln intog sin nuvarande plats i inkomstskattelagen. Sedan dess har 

enbart mindre ändringar av korrigeringsregeln gjorts. I SFS 1999:1229 hade 14 kap 19 § 

ett andra stycke om att inkomsten ibland skulle behandlas som en kapitalvinst, vilken idag 

är borttagen.84 Första stycket, vad som idag motsvarar hela paragrafen, har däremot 

samma lydelse nu som vid sitt införande i inkomstskattelagen, med en marginell skillnad – 

skall ersattes med ska genom införandet av SFS 2007:1419. 

3.3.2 Betydelse och tillämpning 

Korrigeringsregeln innehåller fyra rekvisit85 som måste vara uppfyllda för att regeln ska bli 

tillämplig. Dessa kommer att redogöras för nedan. 

 

14 kap 19 § inkomstskattelagen:  

Om resultatet av en näringsverksamhet blir lägre till följd av att villkor avtalats som avviker från vad som 

skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende näringsidkare, ska resultatet beräknas till det belopp som 

det skulle ha uppgått till om sådana villkor inte funnits. Detta gäller dock bara om 

1. den som på grund av avtalsvillkoren får ett högre resultat inte ska beskattas för detta i Sverige enligt 

bestämmelserna i denna lag eller på grund av ett skatteavtal, 

2. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk intressegemenskap mellan parterna, och 

3. det inte av omständigheterna framgår att villkoren kommit till av andra skäl än ekonomisk 

intressegemenskap. 

 

3.3.2.1 Rättssubjekt 

För att tillämpning av korrigeringsregeln ska komma i fråga gäller att det har upprättats ett 

avtal mellan två parter, en näringsidkare i Sverige och någon som genom avtalet har 

                                              
82 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 75 f. 
83 För närmare studie av korrigeringsregelns utveckling fram till 1990, se Arvidsson, Dolda vinstöverföringar, s 75-120.  
84 I förarbetet till ändringen förklaras ändringen bero på att de regler om koncerninterna andelsavyttringar som 
stycket hänvisade till föreslås avskaffade, prop 2002/03:96 s 165. 
85 Rekvisiten är rättssubjekt, intressegemenskap, prisavvikelse och inkomsteffekt. Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en 
skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 121. Jag har emellertid valt att gå igenom rekvisiten 
under tre rubriker (prisavvikelse och inkomsteffekt behandlas tillsammans) för att förenkla en jämförelse mellan 
korrigeringsregeln och artikel 9.1 i modellavtalet. 
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tillförts en inkomst för vilken denne inte är skattskyldig i Sverige.86 Avsaknaden av 

skattskyldighet kan antingen bero på att parten aldrig skulle ha varit skattskyldig för 

inkomsten i Sverige87 eller på grund utav att ett dubbelbeskattningsavtal tillkänner ett 

annat land rätten att beskatta inkomsten.88 

 Filialer89 placerade i Sverige beskattas alltid i Sverige.90 Därför är det intressant 

huruvida överföringar mellan en filial och dess huvudbolag i utlandet kan aktualisera 

korrigeringsregeln. Om detta råder det delade meningar.91 Filialer utgör dock inte egna 

juridiska personer utan är en del av det utländska bolaget,92 vilket får till följd att avtal 

sluts med direkt med det utländska bolaget och inte med filialen.93 Arvidsson anför att 

sådana överföringar aldrig bör aktualisera korrigeringsregeln, just på grund av att det inte 

rör sig om två skilda rättssubjekt och att det därför inte kan vara fråga om något 

avtalsförhållande.94 Till denna mening ansluter jag mig. Det är svårt att föreställa sig hur 

ett avtalsförhållande skulle se ut om det var mellan två delar av samma person. På vilket 

sätt skulle ett sådant avtal kunna bli bindande när det inte finns några möjligheter att 

kräva fullgörelse av det avtalade etcetera?95   

3.3.2.2 Ekonomisk intressegemenskap 

Skatteverket, som har bevisbördan, behöver visa att det finns sannolika skäl96 att anta att 

avtalsvillkor som avviker från marknadsmässiga villkor har tillkommit på grund av en 

ekonomisk intressegemenskap mellan parterna.97 Intressegemenskap definieras i 14 kap 

20 § inkomstskattelagen. 

 

  

                                              
86 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 121. Arvidsson 
skriver visserligen om 43 § 1 st kommunalskattelagen (1928:370), men eftersom regeln i princip är oförändrad till sitt 
innehåll och ordalydelse är rekvisiten fortfarande de samma för regeln. 
87 Till exempel genom att denne är ett utländskt bolag som begränsat skattskyldig i Sverige enligt 6 kap 7 § 
inkomstskattelagen. 
88 Inkomstskatt – en lagkommentar, s 286. 
89 I betydelsen fasta driftställen. 
90 Svenska juridiska personer, enligt 6 kap 3-4 §§ inkomstskattelagen, och utländska juridiska personer, enligt 6 kap 7 
och 11 § 1 st 1 p. Filialen är en del av den juridiska personen. 
91 Se Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 131 f. 
92 Bolagsverket, Filial, (Hämtad 2011-12-08). 
93 Jernkrok, Internprissättning och fasta driftställen, Svensk Skattetidning 2009:6-7 s 669. 
94 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 132. 
95 Även om korrigeringsregeln inte är tillämplig på överföringar mellan en filial och dess huvudkontor, är det ändå i 
vissa fall möjligt att komma åt en underprissättning mellan parterna med hjälp av uttagsbeskattningsreglerna, se 
närmare i Jernkrok, Internprissättning och fasta driftställen, Svensk Skattetidning 2009:6-7 s 667-684. 
96 Se närmare om bevisbörda och beviskrav i kapitel 8.2. 
97 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 121. 
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14 kap 20 § inkomstskattelagen: 

Ekonomisk intressegemenskap som avses i 19 § anses föreligga om 

- en näringsidkare, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av en annan näringsidkares 

företag eller äger del i detta företags kapital, eller 

- samma personer, direkt eller indirekt, deltar i ledningen eller övervakningen av de båda företagen eller 

äger del i dessa företags kapital.  

 

Paragrafen kan nästan väcka lika många frågor som den besvarar.  

 När anses en näringsidkare delta i ledningen eller övervakningen av en annan 

näringsidkares företag?  

 Hur stor andel av ett annat företags kapital måste en näringsidkare äga för att en 

ekonomisk intressegemenskap ska föreligga?  

 När anses en person delta i ledningen eller övervakningen?  

 Hur stor andel av företagen måste en person äga för att en ekonomisk 

intressegemenskap ska vara för handen?  

 Om en person är minoritetsägare till båda företagen och i princip saknar inflytande 

över båda verksamheterna, kan det då verkligen föreligga en intressegemenskap?  

Dessutom anger paragrafen att det ska röra sig om två företag, vilket inte är ett krav enligt 

14 kap 19 § inkomstskattelagen. Där räcker det att den ena parten är ett företag som är 

skattskyldigt i Sverige och att den andra parten inte är skattskyldig i Sverige för den 

inkomstöverföring som går till denne. Ett krav på att den andre ska vara ett företag finns 

inte enligt ordalydelsen i 14 kap 19 § inkomstskattelagen.98 Visserligen kan ordalydelsen i 

20 § tyckas tyda på att motparten måste vara en näringsidkare. Det är ju de facto det som 

står i första och andra strecksatsen. Arvidsson framhåller emellertid, med hänvisning till 

att de ändringar som genomfördes genom prop 1982/83:73 enbart var av redaktionell 

karaktär, att det inte föreligger något krav på att det utländska rättsubjektet ska vara en 

näringsidkare eller ett företag.99 

 Den som övervakar eller deltar i ledningen av ett företag utövar kontroll över företaget. 

Någon definition av begreppen finns inte, men oftast sammanhör sådan kontroll med 

ägande av företagets kapital. Det kan tänkas att även andra än ägare utövar kontroll över 

företaget, till exempel en långivare. Ytterligare en annan kontrollmöjlighet är när ett 

                                              
98 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 122 samt 
Inkomstskatt – en lagkommentar Del 1, s 279. 
99 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerners, s 121 ff och 
141. 
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företag är mycket beroende av ett annat företag för sin fortlevnad, det senare företaget 

kan då utöva kontroll över det första. Gäller det små företag, som till exempel ett 

fåmansbolag, kan även närstående till ägarna i realiteten få stort inflytande över företaget. 

Intressegemenskapsrekvisiten ledning och övervakning tycks ha en väldigt vid innebörd, 

där i princip även ett väldigt litet beroende av ett annat företag, eller liten kontroll över 

företagen, kan innebära att det föreligger en ekonomisk intressegemenskap.100  

 Det kan också föreligga en intressegemenskap vid kapitalägande. Som framgår av 

paragrafen kan ägandet vara utformat på två olika sätt; antingen äger ett företag del i det 

andras kapital, eller äger samma person delar av båda företagens kapital. Det är emellertid 

inte stadgat hur stort ägandet ska vara för att klassificeras som en intressegemenskap. I 

praktiken borde det räcka med att ägandet avser en mycket liten kapitalandel. Dessutom 

borde det krävas en än mindre ägarandel i ett stort företag med mycket kapital.101 En 

ekonomisk intressegemenskap kan föreligga även i fall där ägandet är indirekt genom 

användandet av till exempel en bulvan.102 

 Ett kanske enklare sätt att utreda om det föreligger en intressegemenskap kan vara att, i 

det fall att det finns ett avvikande pris, undersöka vad som har föranlett avvikelsen. Finns 

det inga godtagbara bakomliggande skäl till avvikelsen tyder detta på att parterna är i 

någon typ av ekonomisk intressegemenskap, samt att denna har påverkat avtals-

villkoren.103 I den mån avvikelsen beror på dåliga affärer ska den givetvis inte leda till att 

företagen anses vara i en intressegemenskap.104 Det är huruvida företagen är i en reell, inte 

i en formell, intressegemenskap som är viktigt för tillämpningen av regeln.105 

3.3.2.3 Inkomstöverföring genom prisavvikelse 

Utöver de ovanstående rekvisiten ska det röra sig om en inkomstöverföring, som har 

tillkommit genom att priset på transaktionen avvikit från normala marknadspriser mellan 

oberoende parter. Det ska också vara det svenska företaget som har ”förlorat” på 

transaktionen till följd av avtalet för att korrigeringsregeln ska tillämpas. Resultatet i den 

svenska rörelsen ska således ha blivit lägre än vad det skulle ha blivit om företaget hade 

                                              
100 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 141 ff. 
101 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 141. 
102 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s 92. 
103 Prop 1982/83:73 s 11. 
104 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 147. 
105 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s 92. 
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slutit avtal om samma sak med en oberoende part.106 En resultatsänkande transaktion kan 

vara att tillhandahålla en vara, tjänst eller rättighet till ett för lågt pris, eller det motsatta, 

att köpa en vara, tjänst eller rättighet till ett för högt pris. För det fall att det pris som 

åsatts transaktionen inte påverkar företagets resultat av någon anledning ska 

korrigeringsregeln inte tillämpas.107 Om till exempel ett företag som har satt ett för lågt 

internpris på sina varor till följd av detta också får handla till ett lägre pris hos det andra 

företaget är det inte säkert att inkomsten kommer att påverkas av den oriktiga 

internprissättningen.108  

 Hur stor prisavvikelsen behöver vara för att korrigeringsregeln ska tillämpas är oklart. 

Regeln ska dock tillämpas med viss försiktighet.109 Viktigt att komma ihåg är också att alla 

prisavvikelser från vad som skulle vara ett normalt marknadspris inte aktualiserar 

korrigeringsregelns tillämpning. Finns det andra anledningar än intressegemenskapen till 

varför prissättningen ser ut som den gör, kan avvikelser likväl vara godtagbara. Sådana 

anledningar kan vara konkurrenssituationer eller om ett företag vill etablera sig och sin 

produkt på en ny marknad.110 Ett visst mått av felaktiga prissättningar kan också tillåtas i 

den mån de kan kvittas mot varandra under beskattningsåret. Även om beskattningsårets 

slutenhet i princip gäller vid inkomstbeskattning kan det även i vissa fall vara tillåtet att 

kvitta överskott mot ett tidigare års underskott. När detta är tillåtet är inte specificerat, 

utan en prövning får ske från fall till fall.111  

 För att inte korrigeringsregeln ska tillämpas på en överföring måste avtalsvillkoren, 

inklusive priset, vara marknadsmässiga. Villkoren anses vara marknadsmässiga om de är 

sådana att de kunde ha slutits sinsemellan oberoende parter.112   

3.4 Artikel 9.1 i OECD:s modellavtal 

3.4.1 Bakgrund 

OECD som från början, år 1960, var en organisation bestående av 18 europeiska länder 

samt USA och Kanada har idag växt till att omfatta 34 medlemsländer.113 Ett av dessa 

                                              
106 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 121. 
107 Jmf RÅ 2004 ref 13. 
108 Jmf RÅ 1980 1:59 
109 RÅ 1991 ref 107. 
110 Prop 1982/83:73 s 11. 
111 RÅ 1991 ref 107. 
112 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 148. 
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länder är Sverige, som gick med i organisationen redan år 1961.114 Utöver medlems-

länderna arbetar även representanter från Europeiska kommissionen i OECD, men när 

det kommer till beslut och rekommendationer som presenteras för Council for Adoption har 

kommissionen trots sitt nära samarbete med organisationen ingen rösträtt.115 

 OECD:s Skattekommitté (the Committee on Fiscal Affairs) har under åren utarbetat flera 

modellskatteavtal, eller egentligen ett som sedan regelbundet har uppdaterats. 

Modellskatteavtalet är ett dubbelbeskattningsavtal, det vill säga ett avtal mellan stater för 

att undvika dubbelbeskattning av inkomster och förmögenheter.116 Ett dubbel-

beskattningsavtal innebär att de avtalsslutande staterna avstår från en del av sina 

skatteanspråk som de skulle ha haft enligt sina respektive interna skatteregler.117 

Dubbelbeskattningsavtalen har inte enbart att tillse att dubbelbeskattningen minimeras, 

utan är även ett medel för att förhindra internationell skatteflykt, något som är en viktig 

funktion i Sverige.118 Ett dubbelbeskattningsavtal kan enbart begränsa ett lands rätt att 

beskatta en inkomst, inte utvidga den utöver vad som framgår av det landets egna lag.119  

 Det första modellavtalet antogs av OECD år 1963120 och det senaste år 2010121. Idag är 

mer än 2 000 bilaterala122 dubbelbeskattningsavtal baserade på OECD:s modellavtal.123 

Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal med ett hundratal länder,124 varav många följer 

modellavtalet.125 Sverige har ett så kallat dualistiskt synsätt på internationella avtal,126 vilket 

innebär att dubbelbeskattningsavtal måste implementeras i svensk lag för att de ska vara 

tillämpliga i Sverige, 8 kap 3 § och 5 § regeringsformen. Det är regeringen som är den 

avtalsslutande parten för Sveriges räkning, 10 kap 1 § regeringsformen, men riksdagen 

måste ha godkänt överenskommelsen, 10 kap 3 §. 

                                                                                                                                             
113 OECD, Members and partners, (Hämtad 2011-12-08). 
114 OECD, List of OECD Member countries – Ratification of the Convention on the OECD, (Hämtad 2011-12-08). 
115 OECD, Members and partners, (Hämtad 2011-12-08). 
116 OECD, Transfer Pricing – Background, (Hämtad 2011-12-06). 
117 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 11. 
118 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 35 ff. 
119 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningsområdet i multinationella koncerner, s 191 
samt Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 2, s 585. 
120 Model Tax Convention 1963. 
121 Model Tax Convention 2010. 
122 Avtal mellan enbart två stater. 
123 OECD, Transfer Pricing – Backgound¸(Hämtad 2011-12-06). 
124 Skatteverket, Överrenskommelser med främmande stater för undvikande av dubbelbeskattning m.m., (Hämtad 2011-12-12). 
125 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 2, s 623 samt SKV M 
2007:25 s 2. 
126 Dahlberg, Internationell beskattning, s 158. 
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 Oavsett om ett land använder sig av antingen bosättningsprincipen127, källstats-

principen eller båda för att bestämma vilka inkomster som ska tas upp i landet, brukar 

varje multinationellt företag behandlas som en enskild enhet128. Det är också den 

hanteringen av företagen som OECD:s medlemsländer har valt att använda för att 

minimera risken för dubbelbeskattning. Armlängdsprincipen antogs ursprungligen av 

OECD:s medlemsländer för att se till att skatterättsliga följder, som kommer av att 

företag i intressegemenskap inte behandlas som enskilda enheter, undandröjs.129 Principen 

fanns med redan i det första modellavtalet. Artikel 9.2 tillkom först år 1977.130 

 Även om regleringen kan synas enkel är den likväl komplicerad att implementera. 

Huvudsakligen beror problemen på svårigheten att bestämma ett armlängdspris. För att 

komma till rätta med detta skrevs det år 1979 en rapport, Transfer Pricing and Multinational 

Enterprises, som behandlade allmänt vedertagna principer, metoder, för att bestämma ett 

armlängdspris.131 Precis som modellavtalet har rapporten utvecklats genom åren. Den 

senaste versionen gavs ut 2010 och fick namnet OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations. I riktlinjerna ges förslag på metoder och 

applicering av armlängdsprincipen.132 Det finns dock inga bindande regler för hur 

prissättningen ska göras.133 

3.4.2 Betydelse och tillämpning 

Artikel 9.1 i modellavtalet innehåller tre rekvisit som måste vara uppfyllda för att regeln 

ska bli tillämplig. Dessa kommer att redogöras för nedan. 

 

  

                                              
127 Ibland kallad domicilprincipen. 
128 Direktöversättning av engelskans separate entity. 
129 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 17 f. 
130 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 60 f. 
131 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 62 ff. 
132 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 20. 
133 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 65 samt jmf 
OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 61. 
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Artikel 9.1 OECD:s modellavtal 2010: 

Where 

a. an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or 

capital of an enterprise of the other Contracting State, or 

b. the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an 

enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, 

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or 

financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then 

any profit which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of 

those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed 

accordingly. 

 

3.4.2.1 Rättssubjekt 

Det första rekvisitet är att det ska ha upprättats villkor som avviker från vad som är 

marknadsmässigt mellan två företag i deras finansiella eller kommersiella relation. 

Företagen behöver vara baserade i två olika två länder, annars finns det ingen inkomst 

som kan ha flyttats på så sätt att den inte ska tas upp i det ena landet. 

3.4.2.2 Ekonomisk intressegemenskap 

Det andra rekvisitet är att det föreligger en intressegemenskap och att avtalsvillkoren har 

tillkommit på grund utav denna. Intressegemenskap definieras i punkterna a. och b. i 

artikeln och har samma utformning som den svenska definitionen, jämför med 

redovisningen ovan av 14 kap 20 § inkomstskattelagen i kapitel 3.3.2.2. Om ett av 

företagen uppfyller rekvisiten i artikel 9.1 a. eller b. är båda företagen i 

intressegemenskap.134 Inte heller i artikel 9.1 i modellavtalet eller dess tillhörande 

kommentarer finns det någon definition av begreppen äga, kontroll etcetera.135   

3.4.2.3 Inkomstöverföring genom prisavvikelse 

Slutligen krävs det att det har skett en inkomstöverföring till ett av företagen på grund av 

att villkoren inte är marknadsmässiga. Vilket lands företag som förlorar på överföringen 

spelar ingen roll, men det är oftast det land som förlorar på överföringen som är 

intresserad av att tillämpa artikeln.  

                                              
134 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 23. 
135 OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital – Condensed version 2010, s 181 ff. 
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3.5 Reglernas inbördes relation 

Korrigeringsregeln och artikel 9.1 i modellavtalet är nära anknutna till varandra och har 

många likheter. Viktigast är att båda är uttryck för armlängdsprincipen. De tycks 

ursprungligen ha uppkommit någorlunda oberoende av varandra. Den första 

korrigeringsregeln i svensk rätt kom som nämnt redan år 1928. Denna ändrades 

emellertid år 1965, några år efter det att Sverige gått med i OECD, för att anpassas till 

OECD:s motsvarande regel i modellavtalet.136 Modellavtalet jämte dess kommentarer och 

dess riktlinjer får, som nämnt i uppsatsens inledning, användas för att tolka svenska 

skatteavtal som bygger på modellavtalet. OECD uppmanar sina medlemstater att även 

använda riktlinjerna för att tolka intern rätt.137 Av svensk praxis följer att de även får 

användas för att tolka korrigeringsregeln, se RÅ 1991 ref 107. Det borde också ha varit 

lagstiftarens mening att så skulle ske när den valde att införa en bestämmelse som är 

direkt kopierad från OECD:s modellavtal i svensk rätt. Troligen har så gjorts för att ”få 

en överensstämmelse med avtalsbestämmelser och på så sätt underlätta tillämpningen av 

avtalen och samspelet med den svenska internrätten”.138  

 Det är förhållandevis lite som skiljer den svenska formuleringen av armlängdsprincipen 

från OECD:s. Därför torde det kunna sägas ”att Sverige definierar armlängdsprincipen 

och förutsättningarna för dess tillämpning på samma sätt som OECD”.139 

Korrigeringsregeln saknar bestämmelser om hur armlängdspriset ska framtas, vilket 

behövs för att praktiskt tillämpa regeln. Detta tomrum är något som kan fyllas med 

OECD:s riktlinjer.140 

 Som följer av ovanstående resonemang får OECD:s riktlinjer användas som 

tolkningsunderlag när den svenska korrigeringsregeln är tillämplig. Tillämplig blir 

korrigeringsregeln enbart när det är det svenska skatteunderlaget som till följd av felaktig 

internprissättning blir lidande. OECD:s riktlinjer får även användas som underlag för det 

fall att det finns ett dubbelbeskattningsavtal, som bygger på modellavtalet, mellan 

länderna i vilka företagen verkar. I det fallet spelar det ingen roll till vilket av länderna 

som inkomstöverföringen genom internprissättningen har skett.  

                                              
136 Prop 2005/06:169 s. 90. 
137 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 20. 
138 Boström och Tyllström, Tolkning av skatteavtal, s 655. 
139 von Koch, OECDs nya riktlinjer för internprissättning, Skattenytt 1996 s 266. 
140 Wiman, Beskattning av företagsgrupper, s 93 samt Inkomstskatt – en lagkommentar, s 281. 
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 Korrigeringsregeln är så kallad lex specialis i förhållande till andra generella svenska 

skatteregler, vilket innebär att den har företräde framför de mer generella reglerna.141 

Dubbelbeskattningsavtalen i sin tur är bindande rätt för de avtalande länderna.142 Avtalen 

har företräde framför interna internationella skatteregler, inklusive korrigeringsregeln.143  

3.6 En jämförelse av reglerna 

Trots de många likheterna och ändringen av korrigeringsregeln år 1965 för att anpassa 

den svenska regeln till OECD:s modellavtalsregel, finns det några skillnader. Huruvida 

dessa är avsedda eller inte kommer att lämnas obehandlat i uppsatsen. En av dessa 

skillnaderna är att den svenska korrigeringsregeln är mer begränsad än artikel 9.1 i 

modellavtalet, eftersom praxis visar att det inte går att komma åt situationer med 

underkapitalisering med hjälp av regeln.144 I fall där korrigeringsregeln har en snävare 

betydelse än ett dubbelbeskattningsavtal gäller den snävare regeln, eftersom ett 

dubbelbeskattningsavtal inte kan utöka en stats rätt att beskatta en inkomst. 

3.6.1 Överföring mellan två företag 

Korrigeringsregeln förutsätter inte, så som tydligt framgår av artikel 9.1 i modellavtalet, att 

det ska röra sig om en inkomstöverföring mellan två företag, utan enligt denna kan det 

även röra sig om en överföring mellan ett företag och fysisk person. Här finns det som 

nämnts även en diskrepans mellan korrigeringsregeln i sig och den samverkande regeln 

som innehåller definitionen av intressegemenskap; intressegemenskap förutsätter enligt 14 

kap 20 § inkomstskattelagen att det är två företag. Även om både juridiska och fysiska 

personer, det vill säga enskilda näringsidkare, innefattas av begreppet företag i artikel 9.1 i 

modellavtalet, vilket inte är fallet vad gäller den svenska korrigeringsregeln där enbart 

inkomster som ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet kan aktualisera 

                                              
141 RÅ 2004 ref 13 samt RÅ 2006 ref 37. 
142 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstskatterätt – en läro- och handbok i skatterätt, s 623. 
143 Relativt nyligen skapade Regeringsrätten förvirring på området genom att först uttala i RÅ 2008 ref 24 att 
skatteavtal inte har någon särställning i förhållande till andra interna lagar. Två år senare i RÅ 2010 ref 112 
tydliggjorde däremot Regeringsrätten att huvudregeln som säger att skatteavtalen har företräde före intern 
lagstiftning fortfarande gäller, med ett nyinfört undantag. Detta undantag gäller vid två olika situationer. Om 
lagstiftaren klart har gett uttryck för att avsikten är att en viss inkomst ska beskattas i riket, eller om det finns angivet 
att en ny bestämmelse ska tillämpas oberoende av innehållet i skatteavtal. Avgörandet skedde inte i plenum, vilket 
innebär att det tidigare rättsfallet inte är undanröjt. Inte heller verkar den interna lagstiftning som fick företräde i det 
tidigare fallet passa in under det nyskapade undantaget till huvudregeln, enligt Grundström, Skatteavtal går före intern 
rätt – i vart fall som huvudregel…, Skattenytt 2011 s 73 och Kleist, Nya domar rörande förhållandet mellan skatteavtal och 
internrätt – ordningen återställd?, Skattenytt 2011 s 210 ff. 
144 RÅ 1990 ref 34 samt prop 2009/10:17 s 22. 
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korrigeringsregelns tillämpning, borde begreppet ha en snävare betydelse enligt OECD:s 

modellavtal.145 

3.6.2 Rättssubjekt 

Båda reglerna utgår från att det rör sig om rättssubjekt. Den svenska normen utgår ifrån 

ett avtalsförhållande, medan artikel 9.1 i modellavtalet istället tar avstamp från 

affärsförhållandena (commercial or financial relations) snarare än företagens avtalsvillkor. Detta 

leder till att korrigeringsregeln som nämnts inte är tillämplig på transaktioner till eller från 

filialer eller när överföringen enbart rör en enda fysisk person. Huruvida det är möjligt att 

tillämpa artikel 9.1 i modellavtalet vid sådana tillfällen är, enligt Arvidsson, svårare att 

fastställa. Artikeln tycks i vart fall ha en vidare räckvidd än korrigeringsregeln.146  

3.6.3 Intressegemenskap 

Det är möjligt att det föreligger en skillnad när det gäller rekvisitet intressegemenskap. 

Vad gäller de formella kraven är dessa utformade på samma sätt. Det är dock osäkert 

huruvida informellt beroende kan föranleda en intressegemenskap enligt artikel 9.1 i 

modellavtalet så som för den svenska regeln. Ett informellt beroende är som tidigare 

nämnts om det ena företaget är beroende av det andra för att kunna driva sin verksamhet, 

till exempel om det andra företaget är ensam försäljare av en viss komponent som är 

nödvändig vid produktionen av det första företagets produkt.147  

3.6.4 Prisavvikelse och inkomsteffekt 

Vad gäller rekvisiten prisavvikelse och inkomsteffekt, överensstämmer den svenska 

korrigeringsregeln i huvudsak med artikel 9.1 i modellavtalet.148 Det kan dock vara värt att 

notera att den svenska korrigeringsregeln ska användas med försiktighet.149 

3.7 Påverkan vid transaktioner av patent och FoU? 

De skillnader som föreligger mellan den svenska korrigeringsregeln och artikeln 9.1 i 

modellavtalet gör inte att korrigeringsregeln ska tillämpas på något särskilt sätt för just 

patent och FoU. Modellavtalet och korrigeringsregeln är så pass överrensstämmande med 

varandra att modellavtalet inte borde ”uppställa något hinder för tillämpningen av den 

                                              
145 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 178 f. 
146 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 178. 
147 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 180. 
148 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 180 f. 
149 RÅ 1991 ref 107. 
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interna svenska korrigeringsregeln”.150 De skillnader som finns har större påverkan för 

vilka transaktioner som kan jämföras och vilka beteenden som går att komma åt med de 

respektive reglerna än vilka tillgångar som överförs. Det som följer av ovanstående 

resonemang och beskrivningar är att de skillnader som föreligger mellan reglerna är små 

och att OECD:s riktlinjer får användas för att tolka korrigeringsregeln. Detta innebär 

framförallt att de rekommendationer som finns när det kommer till hur ett internpris ska 

bestämmas kan användas även vid intern svensk rätt. I de nästföljande kapitlen kommer 

en redogörelse för de metoderna som OECD rekommenderar samt några andra metoder 

som kan användas för att fastställa ett armlängdspris.  

                                              
150 Lindencrona, Dubbelbeskattningsavtalsrätt, s 100 f. 
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4 Jämförbart eller inte? 

En gemensam faktor för OECD:s internprissättningsmetoder, som kommer att 

presenteras i det nästföljande kapitlet, är jämförbarhetsanalysen. För att det ska vara 

möjligt att jämföra transaktioner måste de vara lika till alla relevanta delar. Ingen avvikelse 

får föranleda ett annat pris än det som har satts vid internprissättningen eller andra 

avtalsvillkor för transaktionen. Såväl den jämförda varan eller tjänsten som säljs som de 

jämförda avtalande parterna ska vara så lika som möjligt.151 Trots detta är det inte lämpligt 

att avfärda sådan information som ändå kan vara användbar trots att transaktionen inte är 

helt jämförbar.152  

 Jämförelser kan göras antingen med transaktioner som det egna företaget gör med 

oberoende företag, vilket kallas för en intern jämförelsetransaktion, eller med ett 

oberoende företags transaktioner med ett annat oberoende företag, vilket kallas för 

externa jämförelsetransaktioner.153 Finns det både interna och externa transaktioner som 

skulle kunna användas som jämförbara transaktioner är de förra att föredra eftersom ”de 

ofta [har] en närmare och mer direkt relation till närståendetransaktionen […] och torde 

därmed bättre spegla ett marknadspris”.154 

4.1 Hur jämförbarheten bedöms 

Lämpligen bör jämförbarhetsanalysen utgå från en övergripande analys av vilken bransch 

företaget verkar inom och vilka branschspecifika faktorer som påverkar verksamheten. 

Faktorerna kan bland annat vara konkurrensmässiga och ekonomiska samt sådana som 

konjunkturskänslighet eller andra industrisärdrag.155 Det är framförallt fem faktorer som 

ska tas i beaktande vid en jämförbarhetsanalys enligt OECD. Dessa är karaktärsdragen 

hos varan eller tjänsten som överförs, en funktionsanalys, avtalsvillkoren, ekonomiska 

omständigheter och affärsstrategier. Vilken vikt som ges till respektive faktor vid en 

jämförelse beror på valet av metod.156  

                                              
151 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 41 f och 196. 
152 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 61 f. 
153 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 115 samt SKV 
M 2007:25 s 29. 
154 Allvin och Ekwall, Jämförbarhetsanalysen – kommentarer kring OECD:s förslag till omarbetade riktlinjer, Skattenytt 2010 s 
267. 
155 Allvin och Ekwall, Jämförbarhetsanalysen – kommentarer kring OECD:s förslag till omarbetade riktlinjer, Skattenytt 2010 s 
265. 
156 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 43 ff. 
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4.1.1 Karaktärsdragen 

Karaktärsdragen är en av de faktorer som kan ha en inverkan på priset för transaktionen, 

varför de är viktiga att undersöka vid en jämförelse. För immateriella tillgångar är det 

särskilt viktigt att bestämma huruvida överföringen avser en överlåtelse eller en upplåtelse 

(licensering),157 vilken typ av tillgång som överföringen avser, om det finns någon 

ensamrätt till tillgången och i så fall hur länge den löper samt vilka intäkter som tillgången 

kan tänkas generera i framtiden.158 Om tillgången är befäst med ensamrätt är det också 

viktigt att bestämma den geografiska begränsningen av denna etcetera. Är den överförda 

tillgången ett patent är det viktigt att hänsyn tas till om det patenterade är en produkt eller 

en metod. En annan faktor som kan påverka är vilken risk det finns för att en konkurrent 

ska göra ett stort genombrott i utvecklingen som denne tar patent på, vilket skulle kunna 

utkonkurrera nyttan av den överförda tillgången.159 

4.1.2 Funktionsanalys 

Genom att göra en funktionsanalys är det meningen att ekonomiskt viktiga aktiviteter och 

ansvar, det vill säga tillgångar som tas i anspråk samt risker som bärs, ska identifieras och 

hänföras till endera parten för att kunna jämföras. För att göra detta kan det vara 

nödvändigt att ha insikt i företagen som blir undersökta. Några av de funktioner som kan 

jämföras är tillverkning, forskning och utveckling, marknadsföring, leveranser samt 

finansiering. Risker som är nödvändiga att ta med i beräkningen är till exempel risken för 

negativa valutaförändringar och risken för att eventuell FoU misslyckas.160 

4.1.3 Avtalsvillkor 

Avtalsvillkoren kan sägas vara en enskild faktor eller en del av funktionsanalysen. En 

jämförelse av avtalsvillkoren ger i vart fall en möjlighet till att undersöka vilken part som 

bär vilket ansvar, risk, samt hur vinsten ska fördelas mellan parterna. Det vill säga vilken 

ersättning som ska utgå för transaktionen i relation till partens ansvar. En studie av 

avtalsvillkoren kan också visa att de villkor som dikterats inte är de som har efterföljts. 

                                              
157 Patent innebär en ensamrätt till något, men den som licenserar ett patent måste inte ha ensamrätt till det. 
Licenstagaren har rätt att använda vad någon annan har ensamrätt till. Egen ensamrätt har licenstagaren enbart om 
avtalet mellan patentägaren och licenstagaren stadgar det. Den som har fått ett patent överlåtet till sig får emellertid 
också ensamrätten. Det innebär heller ingen ensamrätt att äga ett FoU utan den ”ensamrätt” som kan följa med FoU 
är helt beroende av om det dels är en företagshemlighet så att ingen annan besitter kunskapen och dels av vad som 
stadgas i avtalsvillkoren för transaktionen. Av förklarliga skäl har detta väldigt stor inverkan på priset.  
158 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 44. 
159 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 198. 
160 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 45 f. 
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Mellan två parter som är i intressegemenskap finns det inte lika mycket som talar för att 

respektive part ska hålla den andra vid vad som har avtalats, så som vid ett avtal mellan 

två oberoende parter. I så fall måste det göras en grundligare undersökning för att 

fastställa vilka de egentliga villkoren för transaktionen var.161 

4.1.4 Ekonomiska omständigheter 

Eftersom priset på identisk vara eller tjänst kan variera beroende på vilken marknad den 

tillhanda hålls på, är det viktigt att även ta hänsyn till ekonomiska omständigheter vid en 

jämförbarhetsanalys. Därför är det viktigt att marknaderna, på vilka transaktionerna som 

ska jämföras sker, är så lika som möjligt. Ekonomiska omständigheter som kan vara 

viktiga att ta hänsyn till är hur stor marknaden är och vilken konkurrens som råder på 

marknaden, samt hur efterfrågan ser ut för den specifika varan eller tjänsten. Möjligen är 

det även nödvändigt att ta hänsyn till faktorer som vilken köpkraft som konsumenterna 

har, om det finns lagar eller förordningar som reglerar marknaden samt hur kostsamt det 

är att verka inom den geografiska regionen etcetera.162 

4.1.5 Affärsstrategier 

Ibland är det även nödvändigt att ta företagens affärsstrategier i beaktande vid en 

jämförelseanalys. Det beror bland annat på att ett företags affärsstrategier kan visa på 

sådant som vilka planer företaget har gällande att utveckla nya produkter samt för att till 

exempel penetrera en ny marknad.163 Detta är faktorer som skulle kunna påverka 

internprissättningen. 

4.1.6 Justeringar för att öka jämförbarheten 

När jämförelsetransaktionerna har valts ut genom jämförelseanalysen görs lämpliga 

justeringar för till exempel skillnader i utförda funktioner164, vilka risker företagen har 

tagit, produktens kvalitet och den volym som har avtalats om. Hänsyn tas även till 

faktorer som hur stort lager företaget behöver hålla sig med (kapitalbindningen), 

marknadsförhållanden och definitioner av nyckeltal. Finns det ett behov av att genomföra 

                                              
161 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 47 f. 
162 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 48 f. 
163 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 49 f. 
164 Funktioner kan vara sådant som vem vilken part som tillverkar en produkt eller sätter ihop den. Vilken part som 
står för till exempel underhåll, inköp, marknadsföring, finansiering och FoU. 
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alltför vidfattande justeringar tyder detta på att transaktionerna inte var jämförbara från 

början, oavsett vilka justeringar som sedan görs.165 

4.2 Svårigheterna med jämförbara transaktioner  

Det kan innebära flera svårigheter att hitta och använda jämförbara transaktioner. För det 

första krävs det omfattande data för att göra en tillförlitlig jämförelse, vilken kan vara svår 

att få tag på. Det är möjligt att informationen är skyddad av företagssekretess, befinner sig 

på en geografiskt avlägsen position eller är svår att komma åt beroende på vem som 

innehar den. Det är också möjligt att det inte finns några jämförbara transaktioner alls. 

För det andra kan den information som finns tillgänglig vara ofullständig eller svår att 

tolka.166  

                                              
165 Allvin och Ekwall, Jämförbarhetsanalysen – kommentarer kring OECD:s förslag till omarbetade riktlinjer, Skattenytt 2010 s 
270. 
166 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 35. 
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5 Internprissättningsmetoder i OECD:s riktlinjer 

I svensk rätt finns det ingen beskrivning av vilken metod som ska användas vid 

internprissättning. Det finns emellertid ett antal rekommenderade i OECD:s riktlinjer, 

vilka kan anses lämpliga att använda även i svensk rätt, se kapitel 3.5. Vilken metod som 

är lämpligast att använda beror på den enskilda transaktionen. Bland annat beror 

metodvalet på tillgängligheten av det jämförbara material som behövs för att använda en 

viss metod och hur jämförbar den kontrollerade transaktionen är med en okontrollerad 

transaktion.167 

 I OECD:s riktlinjer är metoderna indelade i traditionella transaktionsbaserade metoder 

och transaktionsbaserade vinstmetoder, där den förra är att föredra i situationer där båda 

kan tillämpas med lika stor tillförlitlighet. Det finns emellertid situationer när den senare 

typen av metoder är att föredra enligt OECD, vilket kommer att redovisas nedan. De 

metoder som OECD har tagit med i sina riktlinjer är inte uttömmande utan det är även 

tillåtet att använda andra metoder, förutsatt att resultatet följer armlängdsprincipen och att 

inte en av de metoder som är rekommenderade av OECD är att föredra.168  

5.1 Traditionella transaktionsbaserade metoder 

5.1.1 Marknadsprismetoden 

Genom att jämföra internprissättningen vid en kontrollerad transaktion med prissättning 

mellan företag som inte är i en ekonomisk intressegemenskap nås ett armlängdspris med 

vad som kallas för marknadsprismetoden (comparable uncontrolled price method, CUP).169 

Tanken är att genom att jämföra hur handeln mellan av varandra oberoende företag ser 

ut, nå fram till ett marknadsmässigt armlängdspris. Handeln mellan sådana företag är 

okontrollerad och sker på sådana villkor som är marknadsmässiga, eftersom det främsta 

intresset för varje företag är att det ska gå bra för det egna företaget. De marknadspriser 

som ska användas som jämförelsematerial kan antingen vara de priser ifrågavarande 

företag tillämpar vid handel med samma varor eller tjänster med en oberoende part eller 

                                              
167 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 59. Se vidare i 
kapitel 7. 
168 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 61. 
169 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 24. 
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de priser som två oberoende parter sätter vid handel av en jämförbar vara.170 En skillnad i 

villkoren och prissättningen kan vara en indikation på att armlängdsprincipen inte har 

följts och att en korrigering av prissättningen i den kontrollerade transaktionen bör 

göras.171 

 För att en transaktion ska anses vara jämförbar för marknadsprismetodens syften, 

behöver ett av följande två rekvisit vara uppfyllda; antingen får ingen av skillnaderna 

mellan varan, tjänsten eller mellan företagen som företar transaktionen vara sådan att det 

skulle kunna påverka priset, eller så måste det vara möjligt att göra rimligt exakta 

justeringar av priset för att undanröja sådana prisskillnader som beror på de materiella 

skillnaderna.172 För närmare beskrivning av hur jämförbarheten bedöms se ovan i kapitel 

4. Det är dock värt att notera att vid tillämpningen av marknadsprismetoden är kravet på 

jämförbarheten allmänt sett högre än vid de andra metoderna.173 

 Om valet står mellan att använda marknadsprismetoden eller en annan metod, och 

båda metoderna kan användas med samma tillförlitlighet för den aktuella transaktionen, 

bör enligt OECD:s riktlinjer marknadsprismetoden användas.174 Metoden är det mest 

direkta sättet att tillämpa armlängdsprincipen på när det finns jämförbara transaktioner,175 

eftersom eventuella skillnader i prissättningen då oftast kan spåras till relevanta 

kommersiella och ekonomiska förhållanden.176 Metodens tillförlitlighet är naturligtvis 

beroende av vilka justeringar som görs och hur exakta dessa är.177 

5.1.2 Återförsäljningsprismetoden 

Genom att från återförsäljningspriset fråndra återförsäljningsprismarginalen, den vinst 

företaget ämnar göra vid försäljningen samt andra kostnader som är anknutna till 

försäljningen av produkten, är det möjligt att nå ett armlängdspris. Metoden kallas för 

återförsäljningsmetoden (resale price method, RPM).178 Metoden utgår från priset på en 

                                              
170 SKV M 2007:25, s 22. 
171 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 63. 
172 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 63. 
173 Wiséen, På kollisionskurs med armlängdsprincipen?, Skattenytt 2011 s 667. 
174 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 59 f. 
175 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 63. 
176 Wiséen, På kollisionskurs med armlängdsprincipen?, Skattenytt 2011 s 667. 
177 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 64. 
178 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 28 f. 
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produkt som ett företag har köpt från ett annat företag i intressegemenskapen och sen 

säljer vidare till någon utanför gemenskapen.179 

 Hur stor återförsäljningsprismarginalen ska vara för att uppfylla kraven för armlängds-

principen kan avgöras på två sätt. Antingen genom att en intern jämförelsetransaktion 

eller en extern jämförelsetransaktion används.180 När återförsäljaren är verksam inom 

vissa typer av verksamheter, så som till exempel mäklarverksamhet, kan återförsäljnings-

prismarginalen istället vara en andel av priset på den sålda varan eller tjänsten.181 Det 

arvode en mäklare tar ut kan ofta vara beroende av vilket pris tillgången som mäklaren 

förmedlar säljs för. För att det ska vara möjligt att göra rimliga jämförelser kan det då vara 

viktigare hur många procent av priset som mäklaren får än hur mycket pengar det 

motsvarar. Det leder troligen också till att det är möjligt att jämföra fler transaktioner 

gällande mäklarverksamhet om det räcker med att procentsatsen är densamma och inte 

dessutom priset. 

 Transaktioner uppfyller återförsäljningsprismetodens krav på jämförbarhet om ett av 

rekvisiten för jämförbarhet, nämnda i kapitel 5.1.1, är uppfyllda. Fler produkter och 

tjänster är jämförbara med varandra vid användande av återförsäljningsprismetoden än 

vid marknadsprismetoden, bland annat eftersom det totala priset inte behöver vara lika 

utan bara återförsäljningsprismarginalen. Produkter eller tjänster som inte är speciellt lika 

varandra kan ändå ha samma marginal om de tar lika mycket tillgångar i anspråk, har 

samma funktioner och är behäftade med samma risk.182 Mindre skillnader mellan 

transaktionerna eller företagen har helt enkelt mindre inverkan på vinstmarginalerna 

jämfört med priset som helhet, i vilket kostnaderna också ingår. Därför behövs normalt 

sett färre justeringar göras av marginalen när återförsäljningsprismetoden används 

gentemot när marknadsprismetoden används.  

 Återförsäljningsprismetoden blir dock precis som marknadsprismetoden tillförlitligare 

ju färre och mindre skillnaderna är mellan transaktionen som ska värderas och jämförelse-

transaktionen. Om metoden ska användas bör lämpliga justeringar göras för sådana 

skillnader som påverkar marginalen.183 Ju längre tid återförsäljaren håller produkten, desto 

svårare blir det att använda återförsäljningsprismetoden, eftersom andra faktorer, så som 

                                              
179 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 65. 
180 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 65 f. 
181 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 66. 
182 Jernkrok, Internprissättning och fasta driftställen, Svensk Skattetidning 2009:6-7 s 681. 
183 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 66 f. 
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kostnader och växelkurser, kan behöva beaktas vid fastställandet av återförsäljnings-

priset.184 

5.1.3 Kostnadsplusmetoden 

Ett annat sätt att bestämma ett armlängdspris är genom att se till den faktiska kostnaden 

som har genererats i det säljande företaget vid en kontrollerad transaktion och till 

kostnaden lägga en viss vinstmarginal. Metoden kallas för kostnadsplusmetoden (cost plus 

method).185 Hur stor vinstmarginalen bör vara för att uppfylla armlängdsprincipens krav 

beror på hur marknaden ser ut och vilka uppgifter som utförs av vardera part i 

avtalsförhållandet,186 till exempel vem som står risken vid leveransen.  

 Det mest tillförlitliga är att jämföra vinstmarginalen med en intern jämförelse-

transaktion. När det inte är möjligt kan vägledning istället hämtas från en extern 

jämförelsetransaktion. Jämförbarheten i en transaktion bestäms på samma sätt som för 

återförsäljningsprismetoden.187 

 Det kan vara svårt att bestämma hur stor vinstmarginalen bör vara för att vara 

armlängdsmässig. Utöver svårigheten att bestämma den kan det även innebära problem 

att fastställa vilka kostnader som sammanhör med transaktionen. De kostnader som 

vinstmarginalen ska beräknas på är direkta kostnader, så som material, och indirekta 

kostnader, så som reparationer på maskiner som används bland annat vid producerande 

av den överförda varan. Enbart de kostnader som den av parterna som har tillhandahållit 

varan eller tjänsten har haft får tas med, vilket också kan innebära svårigheter vad gäller 

kostnadsfördelningen mellan parterna.188  

 Kostnader brukar utöver direkta och indirekta också delas in i en tredje typ, nämligen 

driftskostnader för verksamheten som sådan. Dessa ska inte tas med vid beräkningen av 

internpriset med kostnadsplusmetoden. På grund av att det inte finns någon enhetlig 

behandling av kostnader mellan olika länder kan det vara svårt att veta vad som ska 

räknas till driftskostnader och därför inte vara med i beräkningen.189 

 Eftersom metoden är beroende av kostnaderna tar den liten hänsyn till eventuella 

svängningar på marknaden, vilka hade påverkat en försäljning som hade skett på den 

                                              
184 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 68. 
185 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 26. 
186 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 71. 
187 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 71. 
188 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 72 ff. 
189 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 73 f. 
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öppna marknaden.190 Genom att bestämma prissättningen med kostnadsplusmetoden går 

det säljande företaget med vinst, vilket också reflekterar en nödvändig avkastning på 

företagets kapital.191 

5.2 Transaktionsbaserade vinstmetoder 

När det inte är möjligt eller lämpligt att använda någon av de traditionella transaktions-

baserade metoderna, kan det prövas om någon av de transaktionsbaserade 

vinstmetoderna förefaller lämplig för värdering av transaktionen.192 Vinstmetoder utgår 

inte ifrån priset eller kostnaderna så som de traditionella transaktionsbaserade metoderna, 

utan basera istället, som namnet antyder, på vinsterna.193 Enbart faktumet att det är svårt 

att hitta lämpliga jämförbara transaktioner för att utföra en traditionell transaktions-

baserad metod får inte föranleda att en transaktionsbaserad vinstmetod används utan 

lämplighetsprövning.194 Enbart sådana transaktionsbaserade vinstmetoder som uppfyller 

kraven i artikel 9.1 i modellavtalet och jämförbarhetskraven som fastställts i OECD:s 

riktlinjer anses kunna användas för att beräkna ett armlängdspris.195 

5.2.1 Vinstfördelningsmetoden 

En metod är att på ett ekonomiskt välgrundat sätt fördela den sammanlagda vinst196 som 

företagen i en intressegemenskap kan göra på en transaktion mellan dem. Därtill behöver 

sedan även kostnaderna adderas för att ett armlängdspris ska nås. Metoden kallas för 

vinstfördelningsmetoden (profit split method, PSM).197 Välgrundad anses fördelningen vara 

om den är densamma som den hade varit mellan oberoende företag. Vardera parten ska få 

vad en oberoende part hade förväntat sig att få ut genom att ingå i affären.198 Det finns 

två metoder för hur vinstfördelningen kan göras; antingen används bidragsmetoden, eller 

används restvärdemetoden.199 

 

                                              
190 SKV M 2007:25, s 25. 
191 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 28. 
192 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 60. 
193 Hall, Transaktionsbaserade vinstmetoder, Skattenytt 1998 s 682. 
194 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 60. 
195 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 77. 
196 Antingen är det hela vinsten som företagen fördelar mellan sig, eller är det vinsten som finns kvar efter att vardera 
parten har fått täckning för till exempel användandet av immateriella tillgångar som det innehar. Hall, 
Transaktionsbaserade vinstmetoder, Skattenytt 1998 s 692. 
197 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 28. 
198 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 60 f. 
199 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 96 f samt SKV 
M 2007:25 s 26. 
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Bidragsmetoden200: 

1. Identifiera den gemensamma vinsten 

2. Fördela vinst till varje part efter utförda funktioner eller resp. parts bidrag till vinsten. 

 

Restvärdemetoden201: 

1. Identifiera den gemensamma vinsten. 

2. Fördela vinst till varje part efter resp. parts utförda ”rutinfunktioner”. 

3. Fördela kvarstående vinst med hänsyn till innehav av immateriella tillgångar.  

 

Den sammanlagda vinsten och fördelningen av den ska inte beräknas på den effekten som 

transaktionen har fått i verkligheten, utan på budgeterade siffror och värden innan 

transaktionen genomfördes.202 Det innebär att det senare kan visa sig att vinsten blev 

antingen högre eller lägre än vad som ursprungligen beräknades på de budgeterade 

siffrorna och värdena, utan att för den delen föranleda att en korrigering av priset ska 

ske.203 Företaget har enbart att ta hänsyn till den information som fanns vid 

transaktionstillfället.  

 Vinstfördelningsmetoden är den enda av OECD:s rekommenderade metoder som tar 

hänsyn till båda sidorna i transaktionen.204 Som nämnts fördelas vinsten på lämpligt sätt 

mellan parterna för att nå ett armlängdspris. 

5.2.2 Nettomarginalmetoden 

Det rörelseresultat som skapas vid en kontrollerad transaktion relateras exempelvis till 

kostnader, omsättning eller tillgångar, vilket får bilda en lämplig bas205. Därur framräknas 

en marginal som kallas nettomarginalen206. Den jämförs sedan med den marginal, som 

framräknats med samma bas, som samma företag hade uppnått vid en likartad affär med 

ett oberoende företag. Det är även möjligt att jämföra med en extern jämförelse-

transaktion för det fall att det inte finns någon intern. I den mån det är nödvändigt ska 

justeringar av marginalerna göras. Det kallas för nettomarginalmetoden (transactional net 

                                              
200 SKV M 2007:25 s 26. 
201 SKV M 2007:25 s 26. 
202 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 99. 
203 Eftersom någon eftersyn inte får ske. Hall, Transaktionsbaserade vinstmetoder, Skattenytt 1998 s 694. 
204 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 93. 
205 Det har hävdats att det är lämpligast att använda försäljningen som bas vid transaktioner hos ett 
försäljningsföretag eller en distributör och att tillgångarna bör användas som bas vid transaktioner hos 
tillverkningsföretag. Hall, Transaktionsbaserade vinstmetoder, Skattenytt 1998 s 685. För vidare läsning om olika baser 
hänvisas läsaren till OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 
87-90. 
206 Definitionen är omtvistad, men troligen avses rörelseresultat efter avskrivningar. Se Hall, Transaktionsbaserade 
vinstmetoder, Skattenytt 1998 s 684 f. 
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margin method, TNMM) att på det här viset beräkna om internprissättningen är i enlighet 

med armlängdsprincipen.207 Metoden bygger på ett antagande om att företag som verkar i 

samma bransch och under snarlika villkor på lång sikt har liknande avkastning.208 

 Nettomarginalmetoden har stora likheter med både kostnadsplusmetoden och 

återförsäljningsprismetoden, trots att det är en vinstmetod. Precis som för de båda andra 

metoderna ska jämförelsen helst ske med en intern transaktion.209 När jämförelse görs med 

en extern transaktion är det nödvändigt att göra en funktionsanalys av transaktionen för 

att på det sättet avgöra om transaktionerna är jämförbara och vilka justeringar som är 

lämpliga att göra på marginalen.210 

  

                                              
207 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 77. 
208 Hall, Transaktionsbaserade vinstmetoder, Skattenytt 1998 s 685. 
209 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 77 f. Om 
likheterna mellan nettomarginalmetoden och kostnadsplusmetoden, se Hall, Transaktionsbaserade vinstmetoder, 
Skattenytt 1998 s 686 f. 
210 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 78. 
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6 Övriga metoder för internprissättning 

6.1 Kostnadsbaserade metoder utan vinstpåslag 

Arvidsson tar i sin avhandling upp ett par kostnadsbaserade metoder där internpris-

sättningen antingen baseras på särkostnad211 eller på självkostnad (tillverkningskostnad). 

Till dessa kostnader kan det möjligen läggas ett vinstelement.212  Görs det blir den senare 

av kostnadsmetoderna det samma som kostnadsplusmetoden som rekommenderas av 

OECD.  

 I fall där inget vinstpåslag görs är det diskutabelt om det är möjligt att kalla det 

framräknade priset för ett armlängdspris, eftersom det inte kommer att överensstämma 

med ett marknadspris bortsett från i vissa undantagssituationer. Det är ändå möjligt att ett 

sådant internpris inte stoppas av korrigeringsregeln om det inte sänker det svenska 

företagets inkomst, till exempel genom att företaget får handla till bättre villkor av det 

andra företaget i intressegemenskapen. Eftersom det är rena undantagssituationer när en 

värdering enligt de här metoderna skulle överensstämma med ett armlängdspris, kommer 

metoderna dock inte att behandlas närmare i uppsatsen. Inte heller kommer lämpligheten 

att värdera patent och FoU med dem att diskuteras. 

6.2 Förhandlingsbaserad metod 

I sin avhandling tar Arvidsson också upp vad som kan kallas för en förhandlingsbaserad 

metod. Den innebär att varje företag i den ekonomiska intressegemenskapen agerar helt 

som en enskild enhet, således inte bara blir bedömd som en enskild enhet skatterättsligt, 

och har lika rätt att handla motsvarande varor eller tjänster från andra företag utanför 

intressegemenskapen. När företagen sluter avtal med varandra ska det ske på 

marknadsmässiga villkor där det för båda företagen är det bästa tillgängliga alternativet. 

Metoden kan dock innebära att många av fördelarna med att vara i en intressegemenskap 

går förlorade. Det kan bland annat vara tidskrävande att förhandla om villkoren för 

                                              
211 Särkostnader är sådana kostnader som är beroende av transaktionen. Avser till exempel transaktionen en viss 
produkt är särkostnaderna alla de kostnader som inte skulle uppkommit om produkten inte behövt framställas för att 
kunna levereras. 
212 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 27 f. 
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transaktionerna.213 För företag som faktiskt lyckas använda metoden fullt ut blir dock 

internprissättning just vad som eftersträvas, marknadsmässig. 

6.3 Jämförbar vinstmetod 

Jämförbar vinstmetod (comparable profits method, CPM) är en amerikansk transaktions-

baserad vinstmetod,214 som inte faller in under någon av de två metoder som OECD 

anser vara tillförlitliga. Värderingsmetoden får bara användas till den del som den 

överensstämmer med OECD:s riktlinjer.215 Metoden går kortfattat ut på att det 

närstående företagets vinst jämförs med vad samma part hade fått vid en okontrollerad 

transaktion.216  

 Metoden har stora likheter med nettomarginalmetoden, men vissa skillnader föreligger. 

Bland annat anses det möjligt att använda den jämförbara vinstmetoden för att värdera 

hela företag, vilket inte är möjligt att göra med nettomarginalmetoden.217  På grund av 

OECD:s uttalade skepticism mot användandet av vinstmetoder som inte stämmer 

överrens med riktlinjerna har jag valt att inte vidare behandla jämförbar vinstmetoden i 

uppsatsen, trots att siffror visar att den tillsammans med nettomarginalmetoden är en av 

de vanligaste metoderna för att värdera immateriella tillgångar världen över, se tabellerna 

på sidan 43. Anledningen till att metoden används i så stor utsträckning är sannolikt på 

grund av att den är accepterad av skattemyndigheten i USA,218 samt att USA har en stor 

del av världsmarknaden. Svensk rättspraxis på internprissättningsområdet är förvisso 

begränsad, men jag har inte hittat något stöd för att metoden är vanligt förekommande i 

svenska företag vid deras internprissättning. 

6.4 Avkastningsmetoder 

En annan typ värderingsmetoder som inte finns med bland OECD:s rekommenderade är 

avkastningsvärderingar. Exempel på en sådan värdering är kassaflödesvärderingen (DCF-

värdering). Metoden används ofta för företagsvärdering. Vid värdering av företag får den 

framtida avkastningen av verksamheten beräknas och diskonteras till ett nuvärde.219 När 

                                              
213 Arvidsson, Dolda vinstöverföringar – en skatterättslig studie av internprissättningen i multinationella koncerner, s 30 f. 
214 Hall, Transaktionsbaserade vinstmetoder, Skattenytt 1998 s 683. 
215 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 77. 
216 USTransferPricing, Comparable Profits Method, (Hämtad 2012-02-06). 
217 Hall, Transaktionsbaserade vinstmetoder, Skattenytt 1998 s 688 ff. 
218 Hall, Transaktionsbaserade vinstmetoder, Skattenytt 1998 s 689 och 696. 
219 Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Företagsvärdering – översikt av området baserat på erfarenhet, s 19 ff. 
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enskilda tillgångar ska avkastningsvärderas får en beräkning göras av vilka framtida 

intäkter den specifika tillgången skulle ha genererat i företaget och nuvärdesberäkna dessa. 

Ett alternativ är att värdera företaget före överlåtelsen av de aktuella tillgångarna och sen 

igen efter överlåtelsen. Skillnaden i företagsvärdet före och efter transaktionen kan anses 

vara tillgångarnas värde.220  

                                              
220 Jmf mål 2627-09 och mål 6132-09. 
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7 Internprissättning av patent och FoU 

Vilken är då den bästa metoden för att värdera patent och FoU? Ernst & Young har gjort 

ett antal undersökningar221 genom åren och därifrån har följande siffror hämtats angående 

vilka värderingsmetoder som företagen använder (därmed inte sagt att det är den bästa 

metoden för de aktuella fallen) för internprissättning av immateriella tillgångar. 

 

Andel använda metoder för att prissätta licensiering av 
immateriella tillgångar 2010222: 

Marknadsprismetoden 43 % 

Vinstbaserade metoder (CPM223/TNMM) 21 % 

Vinstfördelningsmetoden   9 % 

Andra metoder 27 % 

 

Andel använda metoder för att prissätta transaktioner av 
immateriella tillgångar 2007/2008224: 

Marknadsprismetoden 54 % 

Vinstbaserade metoder (CPM225/TNMM) 14 % 

Vinstfördelningsmetoden 10 % 

Andra metoder 22 % 

 

Valet av prissättningsmetod bör alltid göras med tanke på vilken metod som borde vara 

den lämpligaste för det specifika fallet. För att bestämma vilken metod som är det, är det 

nödvändigt att ta respektive metods för- och nackdelar i beaktande. Faktorer som särskilt 

behöver tas i beaktande är bland annat om det finns tillgängliga jämförelsetransaktioner, 

hur lika dessa är transaktionen som ska värderas, vilken tillgång transaktionen avser samt 

om det rör sig om en överlåtelse eller en upplåtelse av tillgången.226 

7.1 Med marknadsprismetoden 

Marknadsprismetoden brukar vanligtvis anses vara användbar för till exempel råvaru-

branscher, jordbruksprodukter, kemiska basvaror och finansiella tjänster, här inräknat 

                                              
221 Bland annat Ernst & Young, 2010 Global Transfer Pricing Survey – Addressing the challenges of globalization och Ernst & 
Young, Precision under pressure – Global Transfer Pricing Survey 2007-2008. 
222 Ernst & Young, 2010 Global Transfer Pricing Survey – Addressing the challenges of globalization, s 13.  
223 Comparable profit method inte cost plus method. En amerikansk internprissättningsmetod som inte är erkänd 
som tillförlitlig enligt OECD:s riktlinjer, se kapitel 6.3. 
224 Ernst & Young, Precision under pressure – Global Transfer Pricing Survey 2007-2008, s 16. Av undersökningen från 
2007/2008 framgår det inte om siffrorna avser licensiering eller överlåtelse av immateriella tillgångar. 
225 Comparable profit method. 
226 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 59. 
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lån.227 Det beror på att det ofta finns god tillgång på jämförbara transaktioner för dessa 

produkter och tjänster. För det fall att det inte finns någon tillräckligt exakt 

jämförelsetransaktion är det i vart fall möjligt att göra rimligt exakta justeringar för de 

eventuella skillnaderna.228 Detta är inte i samma utsträckning fallet när det gäller 

immateriella tillgångar och särskilt inte för patent och FoU.  

 Det kan vara besvärligt att hitta jämförbara transaktioner till patent och FoU. Patent är 

till sin karaktär unika och FoU är oftast företagshemligheter och det är därför inte möjligt 

att få tag på lämpliga jämförelsetransaktioner. Marknadsprismetoden är den mest pålitliga 

metoden när det finns oberoende företag som handlar med samma vara eller tjänst som 

företagen i intressegemenskap handlar med,229 vilket inte är fallet när det gäller patent och 

FoU.230 För att värdera patent och FoU med marknadsprismetoden kommer det att vara 

nödvändigt att göra justeringar. Mängden av justeringar och hur tillförlitliga dessa är blir 

avgörande för hur tillförlitligt resultatet av värderingen blir. 

 Det är möjligt att tänka sig att det för vissa immateriella tillgångar faktiskt är möjligt att 

hitta jämförbara transaktioner där de justeringar som behöver göras är relativt små och 

lättberäknade, men det är sannolikt snarare ett undantag än en regel. Det är rimligt att 

anta att de justeringar som skulle vara nödvändiga för att värdera patent och FoU med 

marknadsprismetoden skulle vara så pass omfattande att resultatet inte skulle bli 

tillförlitligt. Det borde därför vara närmast direkt olämpligt att använda marknadspris-

metoden för att hitta ett armlängdspris för patent och FoU. Det samma behöver inte vara 

fallet när det rör sig om en upplåtelse istället för en överlåtelse och tillgången upplåts även 

till andra oberoende företag.231 I sådana situationer finns det bäst tänkbara jämförbara 

materialet och metoden kan användas utan att det föreligger större risker för att 

värderingen ska avvika från ett armlängdspris. 

 Ernst & Youngs undersökningar visar att marknadsprismetoden är den utan tvekan 

mest använda metoden även vid värdering av immateriella tillgångar. Hela 43 %, år 2010, 

respektive 54 %, år 2007/2008, av företagen använde marknadsprismetoden för att sätta 

                                              
227 SKV M 2007:25 s 42 samt Wiséen, På kollisionskurs med armlängdsprincipen?, Skattenytt 2011 s 668. 
228 Wiséen, På kollisionskurs med armlängdsprincipen?, Skattenytt 2011 s 668. 
229 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 64. 
230 Det är möjligt att tänka sig att ett företag som innehar ett patent licenserar detta både till företag inom 
intressegemenskapen och till andra oberoende företag. I sådana fall borde metoden vara ytterst lämplig för att 
internprissätta tillgången. Internpriset ska då vara det samma som vad de oberoende företagen betalar för att 
licensera tillgången. 
231 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 199. 
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ett internpris på sina transaktioner med immateriella tillgångar. Som jag har varit inne på 

anser jag att det är diskutabelt om metoden verkligen är lämplig att använda vid värdering 

av patent och FoU, bortsett från när det rör sig om licensering av tillgångar som också 

upplåts till oberoende parter. Sifforna avser emellertid inte enbart patent och FoU, utan 

alla typer av immateriella tillgångar och det är möjligt att metoden är den mest 

välfungerande vad gäller vissa typer av mindre unika immateriella tillgångar. Metoden är 

som nämnts den som föredras av OECD och även av många skattemyndigheter, vilket 

säkerligen också är ett incitament för många företag att välja metoden när detta är möjligt 

eftersom mindre motivering av valet kommer att krävas. 

7.2 Med återförsäljningsprismetoden 

Återförsäljningsprismetoden är enligt OECD:s riktlinjer lämpligast vid till exempel 

värdering av marknadsföringsverksamhet.232 Skatteverket har i SKV M 2007:25 föreslagit 

att metoden dessutom lämpar sig för internprissättning hos försäljningsbolag och 

distributörer.233 När det kommer till att värdera immateriella tillgångar med 

återförsäljningsprismetoden krävs det en än högre grad av jämförbarhet mellan 

tillgångarna.234 Allmänt kan sägas att det är lämpligast att använda metoden när 

återförsäljaren inte ökar värdet på produkten, till exempel genom att vidareutveckla den 

eller sätta sitt varumärke på den.235 Ett patent vidareutvecklas inte i sig, utan får nog sägas 

vara en ”fast” produkt. Skulle patentet vidareutvecklas kallas utvecklingen i det stadiet för 

FoU, vilken senare kan leda fram till ett nytt patent. FoU är däremot något som skulle 

kunna vidareutvecklas innan det vidaresäljs. I sådana situationer borde metoden inte vara 

lämplig för värdering. 

 I den mån det skulle vara möjligt att hitta jämförbara transaktioner skulle det således, 

eftersom patent inte vidareutvecklas, vara möjligt att avgöra om internprissättningen av 

ett patent är i enlighet med armlängdsprincipen genom att använda sig av återförsäljnings-

prismetoden. Det borde dock, om inte omöjligt, så i vart fall svårt att hitta jämförbara 

transaktioner på grund av tillgångarnas karaktär.  

                                              
232 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 65. 
233 SKV M 2007:25 s 42. 
234 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 66 f. 
235 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 67 f samt SKV 
M 2007:25 s 42. 
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 Det kan också diskuteras i vad mån patent används som handelsvara på det sätt som är 

grundläggande för återförsäljningsprismetoden. Oftast borde det röra sig om att den som 

köper patentet faktiskt ämnar använda sig av det i sin verksamhet, eller tillverkar ett 

substitut och vill minska konkurrensen med den egna produkten. Således blir perioden 

som företaget har tillgången i sin ägo sannolikt längre än vad som skulle vara önskvärt för 

att minimera antalet justeringar som skulle behöva göras vid användandet av metoden. 

 Inte nog med att patent och FoU i grund är unika, det behöver även hittas 

transaktioner där dessa inte bara säljs utan även återförsäljs, det vill säga köps av någon 

för att säljas vidare ytterligare en gång. Även upplåtelser kan återförsäljas om licensavtalet 

tillåter det. På grund av avsaknaden på jämförelsetransaktioner och att tillgångarna 

sannolikt inte används som handelsvara på det sätt som förutsätts för återförsäljnings-

prismetoden särdeles ofta, ter sig metoden inte särskilt lämplig för att värdera patent och 

FoU i normalfallet. 

7.3 Med kostnadsplusmetoden  

Kostnadsplusmetoden är lämplig för att prissätta halvfärdiga produkter som säljs inom 

intressegemenskapen samt när det som transaktionen avser är en tjänst och inte en 

vara.236 Även produktionsenheter anses lämpliga att värdera med metoden.237 Ett patent i 

sig lär sällan räknas som en halvfärdig produkt, även om det är möjligt att innehavandet 

eller licenserandet av patentet är nödvändigt för ett företag för att tillverka en annan 

produkt som levereras halvfärdig, vilket skulle kunna tyda på att metoden är mindre 

lämplig för värdering av patent. Eventuellt är det möjligt att klassa ett patent, vilket är 

osäkert om det kan användas till något som genererar intäkter, som en halvfärdig produkt. 

Det är emellertid lättare att tänka sig FoU som en halvfärdig produkt som när den är klar 

ska patenteras och därigenom få sitt fulla värde.238 Därför kan det finnas situationer när 

metoden är lämplig att använda för att värdera just FoU. Om FoU:n överlåts eller upplåts 

i ett tidigt stadium, när det ännu är oklart om den kommer att vara framgångsrik eller inte, 

                                              
236 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 71 samt SKV M 
2007:25 s 42. 
237 SKV M 2007:25 s 42. 
238 Det kan vara värt att igen notera att all FoU inte är möjlig att patentera. För att ta patent uppställs vissa krav, se 
vidare i patentlagen. I ett sådant fall kommer tillgången förbli på FoU-stadiet och samma resonemang som för patent 
gäller, det vill säga att FoU enbart kan räknas som en halvfärdig produkt om det är osäkert vilka framtida intäkter 
som tillgången kommer att generera. 
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kan det tyckas lämpligt att köparen ska betala vad det faktiskt har kostat att framställa den, 

plus en viss vinstmarginal. 

 Metoden har vissa svagheter. I ett fall där det ligger förhållandevis låga kostnader 

bakom ett patent eller lovande värdefull FoU skulle kostnadsplusmetoden troligen inte 

vara lämplig för att hitta ett armlängdspris på transaktionen. Den låga kostnaden, även 

med en viss vinstmarginal, skulle inte räcka till för att motsvara vad kunskapen skulle vara 

värd på den öppna marknaden.239 Det motsatta är också möjligt eftersom all FoU 

naturligtvis inte leder fram till något som besitter ett värde,240 eller har ett värde 

motsvarande de kostnader som ligger bakom FoU:n. Det kan ligga så mycket kostnader 

bakom FoU:n att det skulle öka dess värde enligt metoden gentemot vad den skulle 

generera på den öppna marknaden. Handel med sådana tillgångar prissatta enligt 

kostnadsplusmetoden skulle i det fallet kunna användas som ett sätt att förflytta 

företagens vinster mellan sig genom att sätta överpriser på tillgångar som kanske till och 

med är helt värdelösa.  

 Det förefaller inte speciellt lämpligt att använda kostnadsplusmetoden för att värdera 

varken patent eller FoU, som är i ett stadium där dess framtid verkar någorlunda klar. 

Kostnaderna behöver inte alls spegla det värde som tillgången faktiskt har och tillägget av 

vinstmarginalen åtgärdar inte nödvändigtvis detta. Ett internpris på ett patent eller FoU 

som har satts enligt konstadsplusmetoden kan således mycket väl vara helt felaktigt för 

just denna tillgången.  

 Metoden förefaller lämpligare för att värdera överlåtelser än upplåtelser eftersom det i 

det första fallet är lättare att konstatera vilka kostnader som sammanhör med 

transaktionen. Är det en upplåtelsetransaktion som ska värderas med metoden är det 

nödvändigt att bestämma någon typ av fördelning för de kostnader som det upplåtande 

företaget har haft för att skapa tillgången till en början. Upplåts tillgången till flera parter 

eller om det upplåtande företaget också använder tillgången självt, måste även detta tas 

med i kostnadsfördelningen. Risken är att resultatet skulle bli godtyckligt. 

                                              
239 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 72. 
240 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 193. 
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7.4 Med vinstfördelningsmetoden 

Vinstfördelningsmetoden kan vara lämplig för att värdera lite komplexare transaktioner.241 

En fördel med metoden är att vinstfördelningen bygger på vilka funktioner och tillgångar, 

i varje fall om restvärdemetoden används för att beräkna vinstfördelningen, som vardera 

parten tillför transaktionen.242 Det behövs därför inga direkta jämförelsetransaktioner, 

vilket underlättar vid värdering av immateriella tillgångar eftersom det sällan finns sådant 

material tillgängligt.  

 Metoden behöver emellertid inte alls spegla vad som hade varit motsvarande 

marknadspris, eftersom detta sällan är ett sätt på vilket av varandra oberoende företag 

skulle prissätta en transaktion.243 Eftersom metoden inte speglar ett agerande som händer 

på en öppen marknad anser jag att metoden inte är den mest lämpade i normalfallen, trots 

sin fördel att det inte krävs några jämförelsetransaktioner.  

 Åtminstone en situation finns det dock när metoden bör användas och det är när båda 

parterna gör unika bidrag till en transaktion, eftersom vinsten då kan fördelas med hänsyn 

till deras respektive bidrag. I ett sådant fall skulle det inte finnas några jämförelse-

transaktioner och att använda vinstfördelningsmetoden är då ett sätt att kringgå den 

problematiken. Enligt siffrorna från Ernst & Youngs undersökningar prissätts ungefär var 

tionde transaktion med immateriella tillgångar med vinstfördelningsmetoden. Det är 

möjligt att det motsvarar de tillfällen när båda parterna har gjort unika bidrag till 

transaktionen. Troligare är emellertid att metoden är relativt ”enkel” att använda, 

eftersom det inte behövs några direkta jämförelsetransaktioner. Det gör sannolikt att det 

spelar mindre roll för företagen om användandet speglar ett marknadsbeteende eller inte. 

Så länge Skatteverket godkänner internprissättningen torde företagen fästa liten vikt vid 

hur oberoende företag skulle agera.  

7.5 Med nettomarginalmetoden 

Nettomarginalmetoden kan användas för att värdera transaktioner hos försäljningsbolag 

och distributörer samt vid produktion och kontraktstillverkning.244 En fördel med 

nettomarginalmetoden är att skillnader i särdragen hos tillgången eller tjänsten som 

                                              
241 SKV M 2007:25 s 42. 
242 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 96 f. 
243 Hall, Transaktionsbaserade vinstmetoder, Skattenytt 1998 s 683. 
244 SKV M 2007:25 s 42. 
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överförs har mindre inverkan på rörelsemarginalen.245 Något som i än större mån borde 

vara en fördel när det rör sig om överföring av immateriella tillgångar, eftersom det inte 

finns någon transaktion som är identisk med en annan. Det är dock så att när vardera part 

i avtalsförhållandet gör värdefulla och unika bidrag till transaktionen, är metoden olämplig 

att använda eftersom den i det fallet sällan är tillförlitlig. Det är i det fallet, som redovisats 

ovan, bättre att använda vinstfördelningsmetoden. Gör bara ena parten ett unikt bidrag 

till transaktionen kan metoden fortfarande tillämpas.246  

 För att avgöra om båda parterna gör unika bidrag till transaktionen är det viktigt att 

komma ihåg att alla immateriella tillgångar inte är unika. Till exempel vissa kända 

affärsstrategier och sådant som är marknadskunskap kan vara immateriella tillgångar utan 

att vara unika.247 Patent är däremot alltid unika, annars hade inte patent kunnat meddelats 

från första början. Det är möjligt att FoU skulle kunna hamna under kategorin icke-unika 

tillgångar, men i så fall troligen av ett misstag från företagets sida. Det förefaller dyrt och 

onödigt att forska fram kunskap som redan finns på marknaden. Är det kunskap som inte 

finns på marknaden, men som andra företag besitter kan det vara riskfyllt eftersom det då 

finns en möjlighet att det andra företaget tar patent på kunskapen först. Detta går det 

emellertid inte att gardera sig emot eftersom det inte går att veta vilka företagshemligheter 

som andra företag har. Alltså, att transaktionen avser patent eller FoU innebär emellertid 

inte att båda parterna gör unika och värdefulla bidrag till transaktionen, även om det är 

möjligt att det är så om det sker någon form av utbyte av unika tillgångar. Om 

motprestationen istället är pengar är detta något som är särdeles icke-unikt samt om det 

rör sig om ett utbyte där den ena sidan bidrar med en mindre unik immateriell tillgång, 

borde metoden kunna användas. 

 Det finns även andra faktorer som i större utsträckning skulle kunna påverka 

nettomarginalen än vad de skulle påverka vid valet av en annan metod. Dessa är bland 

annat om det finns inträdesbarriärer, vilken marknadsandel företaget har, hur hotet ser ut 

för att substitut ska lanseras på marknaden samt hur effektiv företagets ledning är.248 

 Efter marknadsprismetoden verkar de vinstbaserade metoderna nettomarginalmetoden 

och jämförbar vinstmetoden vara de mest använda, enligt Ernst & Youngs 

                                              
245 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 78. 
246 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 78. 
247 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 78. 
248 Hall, Transaktionsbaserade vinstmetoder, Skattenytt 1998 s 684. 
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undersökning.249 Vilken av de två metoderna som har störst tillämpning framgår inte. När 

företag handlar sinsemellan med patent eller FoU, och motprestationen är pengar, borde 

det inte finnas några övervägande skäl som gör nettomarginalmetoden olämplig. Det kan 

dock tänkas situationer när båda parterna faktiskt står för unika bidrag till transaktionen. 

Till exempel om det ena företaget överlåter FoU i utbyte mot att få använda ett patent 

som det andra företaget innehar. I så fall är det som nämnts ovan inte lämpligt att 

använda nettomarginalmetoden. Möjligen visar siffrorna från Ernst & Youngs 

undersökning på att när företag handlar med immateriella tillgångar gör de det oftast mot 

ersättning i pengar, eller någon annan ersättningsform som inte är unik, eftersom en stor 

andel av transaktionerna både 2010 och 2007/2008 värderades med metoden.250  

 Metoden borde vara lika lämplig för att värdera överlåtelser som upplåtelser. Det rör 

sig om ett resultat som ska relateras till en bas. Om det istället rör sig om licensering, 

kommer resultatet att vara lägre och det är möjligt att en annan bas används, men 

förutsatt att detta görs på samma sätt för den egna transaktionen och transaktionen som 

ska användas som jämförelse torde det inte finnas något speciellt hinder. Det borde tvärt 

om nästan vara lättare att använda metoden för upplåtelser, eftersom det är möjligt att 

upplåta samma tillgång till flera parter. Därmed kanske det till och med är möjligt att göra 

jämförelsen med en transaktion som avser samma tillgång. 

7.6 Med en förhandlingsbaserad metod 

För det fall det skulle vara möjligt för företagen i intressegemenskap att inte bara bli 

bedömda skatterättsligt som enskilda enheter, utan också ur prissättningssynpunkt agera 

som sådana, är den förhandlingsbaserade metoden välfungerande för alla typer av 

tillgångar. Det är i de flesta situationer dock svårt att tänka sig att företagen i en 

ekonomisk intressegemenskap lyckas med att agera helt självständigt. Dessutom förloras 

som nämnts en del av meningen med att vara del i en intressegemenskap om parterna 

agerar helt självständigt.  

                                              
249 Det är möjligt att så inte är fallet utan att någon av de onamnade metoderna som faller in under övriga metoder är 
mer använd, men detta går inte att utläsa av siffrorna och sannolikt är att det är flera metoder som vardera enbart har 
fått en liten andel av användandet som har sammanslagits under övriga metoder. 
250 Det är också möjligt att det inte alls är nettomarginalmetoden som står för merparten eller ens hälften av 
transaktionerna som döljer sig bakom siffrorna. Det är möjligt att nettomarginalmetoden bara används i ett fåtal fall 
och det egentligen är jämförbar vinstmetod som drar upp siffrorna i undersökningen. 
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 När det gäller immateriella tillgångar, och kanske särskilt patent och FoU, är det inte 

bara möjligt, utan även sannolikt att företagen inte vill sälja till vem som helst bara för att 

denne erbjuder det högsta priset. Det kan finnas ett intresse för att tillgångarna ska stanna 

kvar inom den ekonomiska intressegemenskapen. Detta i större grad än om det hade rört 

sig om någon annan typ av tillgång, eftersom dessa immateriella tillgångarna inte är 

ersättningsbara på grund av sin unikhet.  

 Det innebär att företagen vid försäljning eller licensering av sina patent eller FoU ofta 

inte kan agera som självständiga företag i samma grad eller förhandla med utomstående 

företag. Det är inte enbart det egna företagets vinst som är av vikt, utan hela 

intressegemenskapens ekonomiska framtid behöver beaktas. Därmed kan inte 

förhandlingsmetoden användas med tillräcklig tillförlitlighet. Jag gör således bedömningen 

att den förhandlingsbaserade metoden i de allra flesta fall inte är lämpad för att värdera 

patent och FoU. Något som gäller oavsett om det är fråga om överlåtelser eller 

upplåtelser. 

7.7 Med avkastningsmetoder 

Även om avkastningsmetoden inte är rekommenderad av OECD används den i praktiken 

av företag för att värdera immateriella tillgångar. Den är inte en transaktionsbaserad 

vinstmetod, vilken enbart får användas om den överrensstämmer med OECD:s riktlinjer, 

utan den faller utanför OECD:s indelning av metoderna. Enligt riktlinjerna är det också 

som redan nämnt inte uteslutet att använda andra metoder för att nå ett armlängdspris, 

metoderna i riktlinjerna är inte uttömmande.  

 Trots att OECD inte har valt att ta med avkastningsvärderingsmetoder bland sina 

rekommenderade metoder, finns det ändå indikationer på att OECD inte motsätter sig 

metoden. Som redovisats ovan i kapitel 4.1.1 är det vissa specifika faktorer som särskilt 

ska tas med i beräkningen vid internprissättning av immateriella tillgångar. En av dessa är 

vilka framtida intäkter som tillgången kommer att generera. En avkastningsvärdering tar 

hänsyn till just detta, vilket också OECD omnämner i riktlinjerna.251 

 Det finns flera exempel på företag som använt sig av avkastningsvärderingar för att 

värdera immateriella tillgångar. Till exempel använde ABB avkastningsvärdering vid 

överlåtelsen av ett specifikt varumärke till sitt moderbolag för att bestämma priset på 

                                              
251 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 198. 
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tillgången. Värderingen godtogs av domstolen.252 Även i den redan nämnda Ferring-

domen använde samtliga parter253, som utförde värderingar av överföringen av 

immateriella tillgångar till ett företag i intressegemenskapen, avkastningsvärderingar.254 

 En välutförd avkastningsvärdering kan för immateriella tillgångar ge ett mycket 

rättvisande resultat. En nackdel med metoden är emellertid hur svårt det kan vara att 

fastställa vilka framtida intäkter som de överlåtna tillgångarna kommer att generera till 

verksamheten. Det innebär utan tvivel alltid ett stort mått av osäkerhet att förutspå 

framtiden. Beroende på i vilket stadium FoU:n överlåts, är det mycket osäkert vilka 

intäkter som den kommer att generera i framtiden. Likaså kan det vara svårt att veta vilka 

intäkter som ett patent kommer att generera. Ju längre fram i tiden som intäkterna 

beräknas infalla, desto osäkrare blir också antagandena. Som nämnts är lämpligheten av 

att använda avkastningsvärderingen för att internprissätta överlåtelser beroende av hur 

tillförlitliga antaganden som kan göras om framtiden. Generellt borde säkrare antaganden 

kunna göras för patents framtid än för FoU:s. Dels på grund av den ensamrätt som följer 

av patent, dels på grund av att det finns en utsatt tidsgräns för när ensamrätten löper ut. 

Det innebär att det för ett patent borde vara lättare att göra rimligt säkra antaganden om 

konkurrenssituationen i framtiden. När patentet löper ut finns det i vart fall en 

överhängande risk för att konkurrensen med produkten ska öka. Säkrare antaganden 

borde också kunna göras för ett patent på en produkt som redan är lanserad, än en som 

ännu inte har nått marknaden. Ju mer kännedom som finns om efterfrågan på marknaden, 

desto säkrare torde avkastningsvärderingen vara. När det är möjligt att göra rimligt exakta 

antaganden om framtiden anser jag att avkastningsvärderingen är en av de bästa 

metoderna för att internprissätta överlåtelser av patent och FoU. 

 Metoden borde inte vara lämplig för värdering av patent och FoU när dessa inte 

överlåts utan upplåts på ett eller annat sätt, eftersom tillgången då inte flyttas ut ur det 

första företaget. Försvinner inte tillgången ur företaget blir företagets värde före och efter 

transaktionen det samma,255 vilket skulle ge tillgången värdet noll om metoden användes. 

                                              
252 Mål 8107-1999. 
253 Det är möjligt att det beror på att Ferring ursprungligen använde sig av en avkastningsvärdering för att värdera 
transaktionen och de andra parterna därefter har valt samma metod för att visa på rimligheten eller orimligheten i 
resultatet beroende på vilka antaganden som företaget ursprungligen hade gjort. Faktum kvarstår dock att samtliga 
värderingar i fallet var avkastningsvärderingar. 
254 Mål 6132-07 och mål 2627-09. 
255 Det är givetvis möjligt att tänka sig undantag till detta beroende på hur avtalet är utformat mellan parterna, men 
det finns inte utrymme för att utreda alla möjligheterna inom denna uppsats. Det är bland annat också möjligt att 
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Värderas licensen till nuvärdet av alla intäkter som tillgången skulle ge i framtiden blir 

internpriset istället det samma som vid en överlåtelse, det vill säga alldeles för högt för en 

licens. Oavsett är det knappast något som skulle reflektera ett pris som skulle kunna 

överenskommits med en oberoende part. Därför gör jag bedömningen att 

avkastningsvärderingen inte är lämpad för att värdera upplåtelser. 

7.8 Slutsatser angående metoderna 

Som framställningen ovan redogjort för, är det inte en metod som är den lämpligaste för 

alla transaktioner och inte heller för alla transaktioner innehållande en viss typ av tillgång. 

Vad gäller just patent och FoU är de ofta unika. Deras unikhet och vilken överförelse-

form som transaktionen tar, har betydelse för vilken metod som ger det mest rättvisande 

resultatet. Det är således skillnad om det är fråga om den överlåtelse där äganderätten 

övergår och om det är fråga om någon form av upplåtelse av nyttjanderätten till 

tillgången.  

 Marknadsprismetoden torde vara svår att använda för att värdera patent och FoU. De 

enda undantagen till det som jag kan se är om det antingen rör sig om ett patent eller FoU 

som är mindre unikt och att det därför finns lämpliga jämförelsetransaktioner, eller att det 

är fråga om licensering av en tillgång som också licenseras till oberoende parter. Ingetdera 

borde emellertid vara allt för vanligt förekommande beroende på tillgångarnas karaktär. 

 För att värdera patent eller FoU som licenseras är återförsäljningsmetoden normalt sett 

inte lämplig. Inte heller för normalfallen är metoden lämplig när det gäller överlåtelser 

eftersom det sällan lär finnas en handel med vidare försäljning med denna typ av 

tillgångar.  

 Det kan tänkas att kostnadsplusmetoden är lämplig för att värdera överlåtelser av FoU 

i ett tidigt stadium, innan det står klart vilka intäkter den kan tänkas generera i framtiden. 

Det förefaller då rimligt att köparen ska täcka de utgifter säljaren har haft i samband med 

utvecklandet av tillgången. För tillgångar med en mer klar framtid föreligger det vissa 

risker med att kostnaderna antingen har varit för stora eller för små för att motsvara det 

värde som tillgången skulle ha fått på den öppna marknaden och därför bör metoden inte 

användas i sådana fall. 

                                                                                                                                             
tänka sig att företagsvärdet skulle kunna minska till följd av att en ny konkurrenssituation uppstår. Det är också 
möjligt att licenserandet istället skulle kunna öka företagsvärdet. Det är emellertid svårt att beräkna hur en sådan 
värdeförändring skulle vara. 
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 Vinstfördelningsmetoden har fördelen att den inte kräver några jämförelse-

transaktioner, men eftersom den innebär att värderingen bygger på ett agerande som 

sällan skulle inträffa mellan oberoende företag, anser jag ändå att någon annan 

värderingsmetod bör användas när det är möjligt. När det gäller transaktioner där båda 

parterna gör unika bidrag kan det vara svårt att använda någon annan metod. Det är då 

lämpligt att använda den som faktiskt fungerar, trots att den inte nödvändigtvis speglar ett 

beteende som finns mellan företag som inte är i intressegemenskap. 

 Det finns inget som direkt hindrar användningen av nettomarginalmetoden för att 

värdera patent och FoU, förutsatt att inte båda sidorna gör unika bidrag. Metoden kan 

tyckas något mer lämpad för att värdera upplåtelser, eftersom det möjligen då finns ett 

större underlag för jämförelser. 

 Den förhandlingsbaserade metoden tycks olämplig för att värdera patent och FoU 

oavsett om det rör sig om överlåtelser eller upplåtelser. När det gäller den här typen av 

tillgångar, som kan vara mycket viktiga för företagen och inte ersättningsbara, kan inte 

företagen i samma grad agera som självständiga företag som om det hade gällt andra 

tillgångar. 

 Avkastningsvärderingen förefaller mycket lämplig för att värdera överlåtelser, trots de 

osäkerheter som alltid finns när det behöver göras antaganden om framtiden. Däremot 

tycks metoden direkt olämplig för att värdera tillgångarna om det rör sig om en 

upplåtelse, eftersom det första företaget då inte förlorar tillgångarna ur sin verksamhet. 

Deras intäkter till följd av tillgångarna minskar inte för att någon annan licenserar dem, 

vilket gör att värderingen antingen kommer att bli alldeles för hög eller låg beroende på 

hur den är utförd. 

 Om en jämförelse görs av de slutsatser som jag har dragit, om vilka metoder som är 

lämpliga och olämpliga för att värdera patent och FoU, med Ernst & Youngs 

undersökningar, se sidan 43, kan följande observation göras. Mina resultat stämmer inte 

överens med vilka prissättningsmetoder som företagen använder enligt undersökningarna. 

Detta kan bero på flera saker. Bland annat avser undersökningarna inte bara patent och 

FoU, utan alla immateriella tillgångar. Det kan vara så att de transaktioner som avser 

patent och FoU faktiskt värderas med samma metoder som jag efter denna genomgång 

har funnit lämpligast och det är transaktioner med andra typer av immateriella tillgångar 

som drar upp andelen av företag som använder till exempel marknadsprismetoden. Det 
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kan också vara så att företagen inte alltid väljer den metoden som skulle vara lämpligast 

för respektive transaktion. En annan möjlighet är att det finns specifika omständigheter 

kring just deras transaktion som gör att de resonemang jag har fört inte går att applicera 

på deras transaktion och det därför finns andra metoder som är lämpligare i det specifika 

fallet.  
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8 Dokumentationens innebörd för bevisningen 

Dokumentationskravet kan tyckas inte ha så mycket att göra med internprissättningen av 

patent och FoU, vilket till viss del stämmer. Emellertid är det så att dokumentationen 

möjligen kan ha viss betydelse för bevisningsfrågor, vilket kan vara synnerligen aktuellt 

när det gäller överföring av tillgångar som har ett svåridentifierat värde. Därför är 

dokumentationskravet och dess eventuella innebörd för bevisningen intressant att ta upp 

inom ramen för uppsatsen. 

8.1 Dokumentationskravet 

I 39 kap 15-16 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) stadgas en skyldighet för den skatt-

skyldige näringsidkaren i Sverige att upprätta dokumentation av transaktioner till och från 

företag i intressegemenskapen256 som är begränsat skattskyldiga i riket. Är företagen i 

intressegemenskap enkom på grund av direkt eller indirekt kapitalinnehav behöver 

transaktionerna enbart dokumenteras om kapitalandelen överstiger 50 %.257  

 Skatteförfarandelagen trädde i kraft 1 januari 2012, men dokumentationskravet fanns 

redan tidigare i den numera upphävda lagen (2001:1227) om självdeklarationer och 

kontrolluppgifter.258 I svensk rätt är den ändock relativt ny; den tillkom först genom 

SFS 2006:584 och har sin grund i de principer för dokumentation som redovisas i OECD 

Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Riktlinjerna kan 

användas för att hämta vägledning vid tillämpning av de svenska reglerna.259 

Internationellt har dokumentation förespråkats något längre än i Sverige. Framförallt har 

liknande regler dykt upp tidigare i många av OECD:s andra medlemsstater.260 

8.1.1 Granskning 

En av anledningarna till att dokumentationskravet har kommit till är för att Skatteverket 

ska kunna kontrollera om företags internprissättning, och övriga villkor avseende interna 

                                              
256 Intressegemenskap definieras som känt i 14 kap 20 § inkomstskattelagen. 
257 Regeln finns för att begränsa den dokumentationsskyldiga kretsen till där det finns ett reellt kontrollintresse, prop 
2010/11:165 s 865. 
258 Den gamla lagen gäller dock fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar samt vid vissa andra angivna tillfällen, 
se vidare i punkt 22 i övergångsbestämmelserna till skatteförfarandelagen. 
259 Prop 2005/06:169 s 89. Förarbetet är visserligen från fem år före de nuvarande riktlinjerna utgavs, men eftersom 
de tidigare riktlinjerna fick användas för att hämta vägledning är det inte orimligt att anta att så fortfarande får göras. 
260 Prop 2005/06:169 s 99. 
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transaktioner, överensstämmer med armlängdsprincipen,261 vilket bland annat gör det 

enklare för den svenska staten att bevaka sitt skatteunderlag. Det kan bli mycket 

betungande att undersöka huruvida villkoren stämmer med armlängdsprincipen både för 

Skatteverket och för den skattskyldige, eftersom granskningen av transaktionen kan ske 

många år efter den tagit plats. Det gör att det blir svårare att samla information om 

jämförbara transaktioner, vilka marknadsvillkoren var vid tidpunkten för transaktionen 

samt andra uppgifter som kan vara nödvändiga för utredningen.262 Dokumentation av 

transaktionen är därför essentiell för att underlätta denna granskning. Inlämnande av 

dokumentationen till Skatteverket ska ske på förfrågan eller vid revision.263 

 Tidigare fanns det en uppräkning av vad dokumentationen skulle innehålla i 

19 kap 2b § lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter, dessutom hade regeringen 

eller annan myndighet förordnad av regeringen, Skatteverket, att meddela närmare 

föreskrifter för dokumentationen.264 Bestämmelsen har nu tagits bort från lagen och det 

anges istället enbart att dokumentationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att 

det ska kunna göras en bedömning huruvida resultatet av en näringsverksamhet ska 

justeras enligt 14 kap 19 § inkomstskattelagen, se 39 kap 16 § skatteförfarandelagen. Hur 

dokumentationen ska se ut anges numera istället i förordning. Ändringen av lagen ska inte 

innebära en förändring i sak.265 Innehållet i Skatteverkets föreskrift om dokumentation av 

internprissättning av gränsöverskridande transaktioner mellan företag i ekonomisk 

intressegemenskap, SKVFS 2007:1, borde därför fortfarande vara gällande. 

 I Sverige granskas de största multinationella intressegemenskaperna i snitt var femte år 

av Skatteverket. Vissa företag granskas oftare och andra mer sällan.266 Av förklarliga skäl 

finns det inga transaktioner som fullt ut är jämförbar med någon annan när det gäller 

patent och FoU. Därför kan det vara nödvändigt att motivera hur värderingen har utförts 

för att denna inte ska bestridas vid en granskning. En dokumentation som visar att 

företaget har använt ett systematiskt tillvägagångssätt där lämpliga justeringar är noga 

övervägda och motiverade, ökar chansen för att internprissättningen ska bli godkänd även 

                                              
261 Prop 2010/11:165 s 864. 
262 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 35. 
263 Lodin, Lindencrona, Melz och Silfverberg, Inkomstkatt – en läro- och handbok i skatterätt Del 2, s 621. 
264 Skatteverket gav bland annat ut SKVFS 2007:1 och SKV M 2007:25. 
265 Prop 2010/11:165 s 865. 
266 PwC, International Transfer Pricing 2011, s 714. 
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i fall där jämförelsetransaktionen inte är exakt likadan.267 Det är framförallt transparens, 

konsekvens och metodik som eftersträvas. Som sades redan i inledningen ledde 37 % av 

granskningarna av företag år 2010 till att inkomsten justerades.268 

8.2 Bevisbörda och beviskrav 

Som redan berörts är det Skatteverket som har bevisbördan för att det har förekommit en 

transaktion som har fått ett pris som avviker från ett armlängdspris och göra det sannolikt 

att prissättningen beror på en intressegemenskap mellan företagen.269 Det åligger företaget 

att underlätta detta för Skatteverket genom att inlämna dokumentation och bidra med 

andra uppgifter och upplysningar som Skatteverket begär in. Företaget å sin sida har att 

föra motbevisning för vad Skatteverket presenterar; det vill säga att det pris som satts på 

transaktionen inte alls beror på en intressegemenskap, utan har andra bakomliggande 

orsaker eller att det faktiskt är ett marknadsmässigt pris som har åsatts transaktionen.270 

8.2.1 Efter dokumentationskravet infördes  

När dokumentationskravet infördes var det inte meningen att det skulle innebära någon 

förändring av bevisbördans placering, den skulle fortfarande ligga på Skatteverket.271 

Formellt har det inte skett någon förändring sen innan dokumentationskravets införande, 

men trots det tycks dokumentationskravet kunna få betydelse för bevisningen på olika 

sätt. Även om det är Skatteverket som ska ha den primära bevisbördan vid tillämpningen 

av korrigeringsregeln, har avsaknad av dokumentation för transaktionen i praktiken ofta 

lett till att bevisbördan skiftats något till företaget.272 Detta är något som också OECD tar 

upp i sina riktlinjer.273 Troligen har så skett på grund av att det skulle vara lättare för 

företaget att föra bevisning om saken i sådana fall. Det är också möjligt att tänka sig att 

dokumentationskravet i sig är en förskjutning av bevisbördan mot företagets sida, 

eftersom det nu åligger företaget att dokumentera sina förehavande till stöd för varför en 

                                              
267 Allvin och Ekwall, Jämförbarhetsanalysen – kommentarer kring OECD:s förslag till omarbetade riktlinjer, Skattenytt 2010 s 
265 och 272. 
268 Ernst & Young, 2010 Global Transfer Pricing Survey – Addressing the challenges of globalization¸s 46. 
269 Det finns olika upplägg för bevisbördan och beviskraven i de olika OECD medlemsländerna, men de allra flesta 
har samma upplägg med att skattemyndigheten har den primära bevisbördan. OECD, OECD Transfer Pricing 
Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 134. 
270 Prop 1982/83:73 s 11 f. 
271 Prop 2005/06:169 s 102. 
272 Allvin och Ekwall, Jämförbarhetsanalysen – kommentarer kring OECD:s förslag till omarbetade riktliner, Skattenytt 2010 s 
263. 
273 OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, s 181. 
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transaktion har tillmätts ett visst pris. Hall och Persson framför i en artikel att det enligt 

deras erfarenhet tycks vara enklare för företag att få framgång med sina argument kring 

internprissättningen om den är väldokumenterad och bygger på genomtänkta internpris-

sättningsprinciper.274 Detta innebär inte i sig att bevisbördan har flyttats, men kan ge en 

tydlig indikation om vikten att upprätta en dokumentation som är i enlighet med 

regelverket och att avsaknad på sådan kan ligga företagaren i fatet. 

 Om det inte rör sig om en skiftning av bevisbördan kan det även röra sig om en lättnad 

av beviskravet. Som var fallet i Ferringdomen fick dokumentationskravet betydelse för 

bevisningen på så sätt att den bristfälliga dokumentationen möjligen lindrade beviskravet 

från Skatteverkets sida.275 

8.3 Slutsatser angående dokumentation och bevisningen 

Trots att så inte varit avsett vid införandet av dokumentationskravet, tycks det ändå vara 

så att det har påverkat bevisbörda och beviskrav något. Fortfarande finns det för lite 

praxis på området för att med säkerhet dra några slutsatser om hur den fortsatta 

utvecklingen kommer att se ut. Enbart framtiden kan utvisa den slutliga påverkan av 

införandet av dokumentationskravet i svensk rätt. Det skulle därför vara synnerligen 

intressant att om tio-tjugo år undersöka närmare vilken påverkan som dokumentations-

kravet faktiskt har fått.  

                                              
274 Hall och Persson, En kommentar till en kommentar till en kommentar om internprissättningsdokumentationen, Svensk 
Skattetidning 2007:5 s 321. 
275 Mål 6132-07 och mål 2627-09.  
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